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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aferent activității de privatizare
al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,
al art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării
în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de
finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în
Industrie, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin
Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea
unor sume destinate restructurării și reorganizării operatorilor economici din sectorul producției de apărare, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 380/2002, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea
cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar
Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului
și Privatizării în Industrie pe anul 2010, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 234/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent
activității de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participațiilor

Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 221 din 8 aprilie 2010, cu modificările
ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta
hotărâre.
Art. 3. — Prevederile prezentei hotărâri se completează cu
dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 234/2010, cu modificările
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Borbély Károly,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 2 decembrie 2010.
Nr. 1.196.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat aferent activității de privatizare pe anul 2010

OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

ANEXĂ*)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
Având în vedere obligația transpunerii în legislația națională a Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010
de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută
în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie
2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. La punctul 49, alineatele (17) și (34) vor avea următorul
cuprins:
„(17) Cererea de rambursare este trimisă statului membru în
care este stabilit solicitantul cel târziu până la data de
30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de
rambursare. Prin excepție, pentru cererile care se referă la
rambursări aferente anului 2009, termenul-limită de transmitere
este 31 martie 2011. Se consideră că cererea a fost depusă
numai în cazul în care solicitantul a furnizat toate
informațiile/documentele cerute conform alin. (7)—(12). Statul
membru în care este stabilit solicitantul îi trimite acestuia, de
îndată, o confirmare electronică de primire a cererii și transmite
pe cale electronică organului fiscal competent din România
cererea de rambursare completată conform alin. (7)—(9) și
informațiile/documentele prevăzute la alin. (10)—(12).
................................................................................................
(34) Prevederile alin. (1)—(33) transpun prevederile
Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de
stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe
valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către
persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul
membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 44 din 20 februarie 2008, și ale Directivei
2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a
Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate
privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în

Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt
stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie
2010.”
2. La punctul 491, alineatele (1) și (11) vor avea următorul
cuprins:
„491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, persoana
impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea
taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri și achiziții
de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, denumit în
continuare stat membru de rambursare, în condițiile și conform
procedurilor stabilite de legislația statului respectiv, care
transpune prevederile Directivei 2008/9/CE și ale Directivei
2010/66/UE.
................................................................................................
(11) Cererea de rambursare este transmisă electronic
organului fiscal competent din România prin intermediul
portalului electronic pus la dispoziție de acesta, cel târziu până
la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează
perioadei de rambursare. Prin excepție, pentru cererile care se
referă la rambursări aferente anului 2009, termenul-limită de
transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din
România va trimite solicitantului, de îndată, o confirmare
electronică de primire a cererii.”
Art. II. — Cererile care se referă la rambursări aferente
anului 2009, prevăzute la pct. 49 alin. (17) și pct. 491 alin. (11)
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, depuse în
perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 și data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, se consideră depuse în termen.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.355.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale,
pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2011
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și (3) din Legea-cadru a descentralizării
nr. 195/2006 și având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Finanțarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin
lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile
de învățământ preuniversitar de stat, se face pe baza
standardelor de cost pe elev/preșcolar.
(2) Standardele de cost pe elev/preșcolar se determină,
pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil,
specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi, de limba
de predare, de alți indicatori specifici de învățământ și de mediul
urban/rural.
(3) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură
prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care
aparțin unitățile de învățământ, din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată.
Art. 2. — (1) Standardele de cost pe elev/preșcolar/an pentru
cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa
nr. 1.
(2) Standardele de cost pe elev/preșcolar au fost determinate
prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa
nr. 2, la standardul de cost/elev din învățământul gimnazial,
mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev
pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.
(3) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale
standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea
coeficienților de suplimentare aferenți, prezentați în anexa nr. 2,
la standardul de cost/elev pentru nivel de învățământ, filieră,
profil, specializare/domeniu.
(4) Standardele de cost pe elev, pentru cheltuieli cu salariile
stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în funcție de
numărul de elevi cazați, din școli gimnaziale, licee și școli de
arte și meserii. Sumele se alocă unităților de învățământ cu
personalitate juridică în a căror administrare se află căminelecantinele, indiferent de unitatea de învățământ la care studiază
elevii.
Art. 3. — (1) Unitățile din învățământul preuniversitar de stat
cu personalitate juridică transmit primarilor și inspectoratelor
școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ,
filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu
personalitate juridică. Directorii unităților de învățământ
preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de
corectitudinea datelor transmise.
(2) Primarii transmit Direcției generale a finanțelor publice
județene numărul de elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil,
specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativteritorială.
(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru
anul 2011, pe comune, orașe, municipii și sectoare ale
municipiului București se face prin decizie a directorului Direcției

generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului
București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor
școlare.
(4) Calculul sumelor aferente unei unități administrativteritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preșcolari
cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4. — (1) Consiliile locale răspund de repartizarea
sumelor și aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de
învățământ cu personalitate juridică.
(2) Repartizarea sumelor pentru fiecare unitate de
învățământ cu personalitate juridică se face pe baza numărului
de elevi/preșcolari și a standardelor de cost prevăzute în anexa
nr. 1.
(3) Consiliile locale, inspectoratele școlare și consiliile de
administrație ale unităților de învățământ cu personalitate
juridică răspund de reorganizarea unităților de învățământ cu
personalitate juridică, în condițiile legii, cu încadrarea în
standardele de cost/elev/preșcolar/an.
(4) Directorul unității de învățământ preuniversitar de stat cu
personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de
încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de
cost/elev/preșcolar/an, transmis de către primar, pe baza
hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.
(5) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii și a
contribuțiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de
personal avizate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul
Școlar al Municipiului București.
(6) În cazuri excepționale, atunci când sumele calculate nu
asigură plata drepturilor salariale la unele unități de învățământ
cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată aprobate județului/municipiului București prin
Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, direcțiile
generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului
București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor
școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe
comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București
cu această destinație.
(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din
cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat care solicită
suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de
către inspectoratul școlar a modului de reîncadrare a
personalului și a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi,
ordonanțe și hotărâri ale Guvernului.
Art. 5. — Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru
învățământul special și centrele de resurse și asistență
educațională.
Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 28 decembrie 2010.
Nr. 1.395.
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ANEXA Nr. 1

Standardele de cost/elev/preșcolar/an

Nr.
crt.

Nivel/filieră/profil

Forma
de
învățământ

Număr mediu de
elevi pe clasă

Standarde de cost
pe elev, pe medii
și pe nivele

(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Standarde de cost pe
elev, pe medii
și pe nivele
(pentru învățământul în
limbile minorităților)
(lei)

Urban

Rural

1

Învățământ preșcolar cu program normal

ZI

20

18

1.478

1.617

1.478

1.617

2

Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

20

20

2.712

2.712

2.712

2.712

3

Învățământ primar

ZI

22

18

1.701

2.027

2.041

2.432

Învățământ primar — integrat*

ZI

2.892

3.445

3.470

4.134

4

Învățământ primar „step-by-step”

ZI

22

18

3.167

3.167

3.800

3.800

5

Învățământ primar „A doua șansă”

—

15

12

1.311

1.579

1.573

1.895

6

Învățământ primar vocațional (fără muzică)

ZI

22

18

2.141

2.560

2.505

2.995

7

Învățământ primar cu profil de muzică

ZI

22

18

3.568

4.266

4.175

4.991

Învățământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

1.867

2.239

1.867

2.239

Învățământ gimnazial

ZI

2.230

2.727

2.549

3.117

Învățământ gimnazial — integrat*

ZI

3.791

4.636

4.333

5.299

9

Învățământ gimnazial „A doua șansă”

—

20

20

1.485

1.485

1.697

1.697

10

Învățământ gimnazial vocațional (fără muzică)

ZI

25

20

2.676

3.280

3.024

3.706

10.1

Învățământ gimnazial vocațional (fără muzică)
suplimentar

ZI

446

553

446

553

Învățământ gimnazial cu profil muzică

ZI

4.460

5.468

5.040

6.179

Învățământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

2.230

2.741

2.230

2.741

12

Învățământ gimnazial

FR

25

20

903

1.070

1.032

1.223

13

Învățământ liceal teoretic

ZI

28**

28

2.119

2.119

2.401

2.401

14

Învățământ liceal teoretic

SERAL

28**

28

1.652

1.652

1.872

1.872

15

Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și
teologic

ZI

28**

28

2.306

2.306

2.612

2.612

16

Învățământ liceal tehnologic

SERAL

28**

28

1.797

1.797

2.036

2.036

17

Învățământ liceal de arte plastice și vizuale, coregrafie,
teatru, arhitectură și sportiv

ZI

28**

28

2.944

2.944

3.297

3.297

18

Învățământ liceal de muzică

ZI

28**

28

5.129

5.129

5.744

5.744

19

Învățământ liceal

FR

28**

28

870

870

986

986

20

Învățământ școli de arte și meserii, an completare

ZI

24

22

2.442

2.656

2.686

2.922

21

Învățământ postliceal/maiștri

ZI

30

30

2.442

2.442

2.686

2.686

22

Cantine-cămine (elevi cazați)

883

883

883

883

3.1

7.1
8
8.1

11
11.1

25

25

20

20

* Standardele de cost se aplică numai elevilor integrați.
** Începând cu anul școlar 2011—2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a XI-a și a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.
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ANEXA Nr.2

COEFICIENȚII DE DIFERENȚIERE

pentru standardele de cost/elev/preșcolar/an și coeficienții suplimentari
pentru învățământul în limbile minorităților naționale

Nr.
crt.

Nivel/filieră/profil

Forma
de
învățământ

Coeficienți de diferențiere
ai standardelor de cost
pe medii și pe nivele,
față de coeficient „1”
(urban gimnazial)

Urban

Rural

Coeficienți suplimentari
pentru învățământul
în limbile minorităților

Urban

Rural

1

Învățământ preșcolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învățământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

Învățământ primar — integrat*

ZI

1,297

1,545

0,200

0,200

4

Învățământ primar „step-by-step”

ZI

1,420

1,420

0,200

0,200

5

Învățământ primar „A doua șansă”

—

0,588

0,708

0,200

0,200

6

Învățământ primar vocațional (fără muzică)

ZI

0,960

1,148

0,170

0,170

7

Învățământ primar cu profil de muzică

ZI

1,600

1,913

0,170

0,170

Învățământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

0,837

1,004

0,000

0,000

Învățământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

Învățământ gimnazial — integrat*

ZI

1,700

2,079

0,143

0,143

9

Învățământ gimnazial „A doua șansă”

—

0,666

0,666

0,143

0,143

10

Învățământ gimnazial vocațional (fără muzică)

ZI

1,200

1,471

0,130

0,130

10.1

Învățământ gimnazial vocațional (fără muzică)
suplimentar

ZI

0,200

0,248

0,000

0,000

Învățământ gimnazial cu profil muzică

ZI

2,000

2,452

0,130

0,130

Învățământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

1,000

1,229

0,000

0,000

12

Învățământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Învățământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

14

Învățământ liceal teoretic

SERAL

0,741

0,741

0,133

0,133

15

Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și
teologic

ZI

1,034

1,034

0,133

0,133

16

Învățământ liceal tehnologic

SERAL

0,806

0,806

0,133

0,133

17

Învățământ liceal de arte plastice și vizuale, coregrafie,
teatru, arhitectură și sportiv

ZI

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Învățământ liceal de muzică

ZI

2,300

2,300

0,120

0,120

19

Învățământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

20

Învățământ școli de arte și meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

21

Învățământ postliceal/maiștri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100

22

Cantine-cămine (elevi cazați)

0,396

0,396

0,000

0,000

3.1

7.1
8
8.1

11
11.1

* Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor integrați.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acțiunile
de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.760 din 24 decembrie 2010 al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 2 și ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru
animale, republicată,
ținând cont de prevederile art. 63 lit. b), i) și j), ale art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din
Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 3 alin. (1) lit. B pct. 2, 3, 6 și 10 și alin (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind
organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea
acesteia, cu modificările ulterioare,
președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 92/2006
privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acțiunile de
prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al
alimentelor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Radu Roatiș Chețan
București, 28 decembrie 2010.
Nr. 144.
ANEXĂ
(Anexă la Ordinul nr. 92/2006)

TA R I F E L E D E P L AT Ă

pentru acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial
al alimentelor de origine nonanimală
Loturi ≤ 15 tone

Loturi > 15 tone

Distanța până la locul
de prelevare ≤ 80 km

63 lei (RON)

74 lei (RON)

Distanța până la locul
de prelevare > 80 km

84 lei (RON)

90 lei (RON)
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2010 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța
Aviației Civile
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2009
privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză
pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Investigații și Analiză
pentru Siguranța Aviației Civile și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al
Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care
funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțat
din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile se
aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de
venituri și cheltuieli al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației
Civile reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și
numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor
aprobate, Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate
efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 28 decembrie 2010.
Nr. 1.041.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL

de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 1.585 din 29 decembrie 2010

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 1.105 din 29 decembrie 2010

ORDIN
privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale
de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 13.703/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului
Sănătății și nr. DG 3.916/2010 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anul
2010, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I — Normele tehnice de realizare a programelor
naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 205 și 205 bis din 1 aprilie 2010,

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
— La secțiunea A, capitolul II „Bugetul alocat
programelor naționale de sănătate aprobate pentru anul
2010” va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II
BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE APROBATE PENTRU ANUL 2010
— mii lei —
Denumire program

Buget
de stat

Venituri
proprii

Buget total

Din care
transfer
FNUASS

I. PROGRAMELE NAȚIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE,
din care:
Credite de angajament

60.852

168.094

228.946

758

Credite bugetare

42.356

168.094

210.450

758

Credite de angajament

1.197

3.825

5.022

Credite bugetare

1.197

3.825

5.022

Credite de angajament

576.038

606.988

1.183.026

1.079.712

Credite bugetare

594.534

606.988

1.201.522

1.079.712

Credite de angajament

334

7.325

7.659

Credite bugetare

334

7.325

7.659

Credite de angajament

50.182

833

51.015

Credite bugetare

50.182

833

51.015

II. PROGRAMUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR
DETERMINANȚI DIN MEDIUL DE VIAȚĂ, din care:

III. PROGRAMELE NAȚIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE,
din care:

IV. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI
EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE, din care:

V. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ȘI COPILULUI,
din care:
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— mii lei —
Buget
de stat

Denumire program

Venituri
proprii

Buget total

Din care
transfer
FNUASS

VI. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE SANITARĂ,
din care:
Credite de angajament

68

189

257

Credite bugetare

68

189

257

VII. PROGRAMUL NAȚIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE,
din care:
Credite de angajament

26.427

26.427

Credite bugetare

26.427

26.427

VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PREȚULUI
DE REFERINȚĂ AL MEDICAMENTELOR, din care:
Credite de angajament

101.200

101.200

101.200

Credite bugetare

101.200

101.200

101.200

Credite de angajament

256

256

Credite bugetare

256

256

Credite de angajament

31.545

31.545

Credite bugetare

31.545

31.545

IX. PROGRAMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
COMUNITARĂ ȘI ACȚIUNI PENTRU SĂNĂTATE, din care:

Ministerul Sănătății – acțiuni centralizate, din care:

TOTAL PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE, din care:
Credite de angajament

715.098

920.255

1.635.353

1.181.670

Credite bugetare

715.098

920.255

1.635.353

1.181.670”

Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile
de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate,
furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis
care derulează programe de sănătate, precum și instituțiile

publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță

ACTE ALE CASEI NAȚIONALE
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 445/2010
privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă
și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
Având în vedere:
— Referatul de aprobare al Direcției generale evaluare/Serviciul medical nr. DGE 2.141 din 20 decembrie 2010,
— Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 70 alin. (1) lit. a) și b) din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, cu completările ulterioare;
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— Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006
privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare
de zi, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul dispozițiilor:
— art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare
a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a
Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 301 din 10 mai 2010, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică
pentru cazurile care se externează începând cu luna decembrie
2010.”
2. La anexa nr. 1, regulile B06 și B07 vor avea următorul
cuprins:
„B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil
Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de
codificare.
Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 93020
(diagnostice principale inacceptabile).

B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/
greutatea
Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de
codificare.
Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 93030
(diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).”
3. La anexa nr. 1, regula B09 se abrogă.
4. La anexa nr. 1, regula B12 va avea următorul cuprins:
„B12 Cazuri clasificate în DRGA2021 și A2022, care au avut
o intervenție chirurgicală asociată cu o procedură de anestezie
generală împreună cu o procedură de intubație.
Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia
generală include și procedura de intubație.”
5. La anexa nr. 1, regula B14 se abrogă.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță
București, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.062
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