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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

O R D I N

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare 

și controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară 

Văzând Referatul de aprobare nr. 71.869 din 12 noiembrie 2007, întocmit de Direcția de control și coordonare a activității

farmaceutice veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar,

republicată, cu modificările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) și ale art. 15 alin. (3) 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 temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și

completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă Norma sanitară veterinară privind

procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților în care

se desfășoară activități de asistență medical-veterinară,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor, Colegiul Medicilor Veterinari și direcțiile

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene,

respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin. 

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, 

Radu Roatiș Chețan

București, 27 februarie 2008.

Nr. 17.

ANEXĂ

N O R M Ă  S A N I T A R Ă  V E T E R I N A R Ă  

privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților 

în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară 

Art. 1. — Prezenta normă sanitară veterinară se aplică

unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-

veterinară: cabinete medical-veterinare, clinici medical-veterinare

și spitale clinice veterinare. 

Art. 2. — (1) Unitățile în care se desfășoară activități de

asistență medical-veterinară funcționează pe baza certificatului

de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-

veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului

Medicilor Veterinari, conform prevederilor Legii nr. 160/1998

pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar,

republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari stabilește cerințele minime

necesare funcționării unităților în care se desfășoară activități

de asistență medical-veterinară. 

Art. 3. — Unitățile în care se desfășoară activități de

asistență medical-veterinară, prevăzute la art. 1, din cadrul

facultăților de medicină veterinară își organizează activitatea în

baza regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor

facultăți. 

Art. 4. — Medicii veterinari din unitățile în care se desfășoară

activități de asistență medical-veterinară exercită activitatea

profesională numai pe baza atestatului de liberă practică acordat



de Colegiul Medicilor Veterinari,  conform art. 9 alin. (1) lit. c) din

Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 5. — (1) Pentru obținerea certificatului de înregistrare în

Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără

personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari,

solicitantul trebuie să depună la consiliul județean, respectiv al

municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari un dosar

care să cuprindă  următoarele documente: 

a) cerere-tip;

b) copia actului de identitate — buletin de identitate sau carte

de identitate;

c) copia cărții de identitate eliberate de Colegiul Medicilor

Veterinari;

d) copia atestatului de liberă practică;

e) copia actului constitutiv al societății comerciale;

f) copia certificatului de înregistrare eliberat de oficiul

registrului comerțului, pentru persoanele juridice; 

g) dovada deținerii, în condițiile legii, a unui sediu pentru

cabinetul medical-veterinar sau punctul de lucru, după caz;

h) documentația referitoare la amplasarea, construirea și

dotarea minimă a unității în care se desfășoară activități de

asistență medical-veterinară, stabilită de Colegiul Medicilor

Veterinari. 

(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) sunt semnate

de către solicitant și poartă mențiunea „conform cu originalul”.

(3) Existența dotării minime necesare funcționării unităților în

care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară se

verifică de consiliul județean, respectiv al municipiului București

al Colegiului Medicilor Veterinari. 

(4) Consiliul județean, respectiv al municipiului București al

Colegiului Medicilor Veterinari, prin reprezentanții acestuia,

verifică documentația depusă și dotarea minimă necesare

funcționării unităților în care se desfășoară activități de asistență

medical-veterinară și întocmește un referat de evaluare.

(5) Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor

medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al

Colegiului Medicilor Veterinari, pentru unitățile în care se

desfășoară activități de asistență medical-veterinară, se

eliberează de consiliul județean, respectiv al municipiului

București al Colegiului Medicilor Veterinari, după aprobarea

Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor

Veterinari. 

Art. 6. — (1) Consiliul județean, respectiv al municipiului

București al Colegiului Medicilor Veterinari notifică serviciului de

farmacovigilență din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București unitățile în care se desfășoară activități de asistență

medical-veterinară din raza teritorială a acestuia.

(2) Notificarea unităților în care se desfășoară activități de

asistență medical-veterinară se face în termen de 30 de zile de

la înregistrarea acestora în Registrul unic al cabinetelor medical-

veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului

Medicilor Veterinari. 

(3) Notificarea va cuprinde următoarele: denumirea unității,

adresa unității, numărul din Registrul unic al cabinetelor medical-

veterinare, cu sau fără personalitate juridică,  al Colegiului

Medicilor Veterinari, telefon, fax și numele și prenumele

medicului veterinar titular.

(4) Unitățile în care se desfășoară activități de asistență

medical-veterinară înregistrate înainte de intrarea în vigoare a

prezentului ordin trebuie notificate serviciului de

farmacovigilență din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, pe baza listelor elaborate de fiecare consiliu județean,

respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor

Veterinari, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a

prezentului ordin.

Art. 7. — (1) Schimbarea sediului unei unități în care se

desfășoară activități de asistență medical-veterinară trebuie

notificată consiliului județean, respectiv al municipiului București

al Colegiului Medicilor Veterinari. 

(2) Schimbarea sediului unei unități în care se desfășoară

activități de asistență medical-veterinară se poate face doar în

baza aprobării de către Biroul executiv al Consiliului național al

Colegiului Medicilor Veterinari a cererii de înregistrare în

Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără

personalitate juridică,  al Colegiului Medicilor Veterinari.  

(3) După aprobare, schimbarea sediului unei unități în care

se desfășoară activități de asistență medical-veterinară trebuie

comunicată de către fiecare consiliu județean, respectiv al

municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari

serviciului de farmacovigilență din cadrul direcției sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor competente teritorial,

în termen de 30 de zile.

Art. 8. — (1) În cazul încetării activității unei unități în care se

desfășoară activități de asistență medical-veterinară, medicul

veterinar titular trebuie să notifice în termen de 15 zile consiliul

județean, respectiv al municipiului București al Colegiului

Medicilor Veterinari în a cărui rază teritorială și-a desfășurat

activitatea. 

(2) Consiliul județean, respectiv al municipiului București al

Colegiului Medicilor Veterinari are obligația de a notifica

încetarea activității unei unități în care se desfășoară activități

de asistență medical-veterinară serviciului de farmacovigilență

din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor județene, respectiv a municipiului București,

competentă teritorial, în termen de 15 zile de la primirea

notificării prevăzute la alin. (1).

Art. 9. — Modelul notificării către direcțiile sanitar-veterinare

și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București privind  înființarea/schimbarea sediului/încetarea

activității unei unități în care se desfășoară activități de asistență

medical-veterinară este prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.
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Art. 10. — (1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor județene, respectiv a municipiului București țin

evidența unităților în care se desfășoară activități de asistență

medical-veterinară din raza lor teritorială. 

(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București transmit lunar

Direcției de control și coordonare a activității farmaceutice

veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și

pentru Siguranța Alimentelor lista actualizată a unităților în care

se desfășoară activități de asistență medical-veterinară.

Art. 11. — (1) Controlul oficial al unităților în care se

desfășoară activități de asistență medical-veterinară se

realizează de autoritatea sanitară veterinară competentă

teritorial.

(2) În unitățile prevăzute la alin. (1) care desfășoară activități

exclusiv de liberă practică, controlul oficial al autorității sanitare

veterinare competente teritorial vizează  circulația, utilizarea și

păstrarea produselor medicinale veterinare, a altor produse de

uz veterinar, a alimentelor dietetice, a suplimentelor nutriționale,

a furajelor combinate, a furajelor medicamentate, a premixurilor

și a hranei pentru animale, precum și modul de respectare a

prevederilor legale în vigoare din domeniul sanitar-veterinar,

pentru acest tip de activitate.

(3) Unitățile în care se desfășoară activități de asistență

medical-veterinară care efectuează, în temeiul unui contract

încheiat cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor județene, respectiv a municipiului București, acțiunile

prevăzute în Programul de supraveghere, prevenire și control

al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om și

protecția mediului, precum și orice alte activități prevăzute la

art. 38 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările

ulterioare, se supun suplimentar controlului oficial referitor la

acestea.
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ANEXĂ 
la norma sanitară veterinară

Consiliul județean ��������../al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari

N O T I F I C A R E

Nr. ���../������

Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ...............................................

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța

Alimentelor nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților

în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, vă notificăm înființarea/schimbarea sediului/încetarea activității

pentru unitatea în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, cu următoarele date de identificare:

*) În cazul schimbării sediului se vor menționa ambele adrese.

Președintele Consiliului Județean �����/al Municipiului București 
al Colegiului Medicilor Veterinari,

�����............................................................................����..

(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Nr. 

crt.

1. Denumirea unității

2. Adresa completă a unității*)

3. Numărul din Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau

fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari

4. Numărul de telefon al unității

5. Numărul de fax al unității

6. Numele și prenumele medicului veterinar titular
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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

O R D I N

pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori 

a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj,

aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004

Având în vedere prevederile art. III, IV și VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și

completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emite următorul ordin:

Art. I. — Procedura privind declararea lunară de către

angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de

plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul

ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din

20 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, punctele 9 și 10 se modifică  și vor avea

următorul cuprins:

„9. Rubrica «Bază de calcul contribuție individuală» se

completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul

asupra căreia angajatorii au obligația de a reține și de a vira

contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj,

potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut realizat

lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii,

prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile

art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor  pentru șomaj și stimularea ocupării

forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

10. Rubrica «Contribuție individuală datorată» se

completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuției

individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj asupra bazei de

calcul determinate conform pct. 9.”

2. La articolul 7, după punctul 11 se introduce un nou

punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

„12. În situația directorilor și membrilor directoratului

societăților pe acțiuni, numiți în condițiile Legii nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, rubrica «Tip contract» se completează

în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat

contractului de mandat.”

3. La articolul 8, punctele 2, 3, 5 și 6 se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„2. Rubrica «Contribuție angajator 1» se completează cu

suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane

asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor

pentru șomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale,

angajatorul are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu

modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de

garantare pentru plata creanțelor salariale.

3. Rubrica «Contribuție angajator 2» se completează cu

suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane

asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor

pentru șomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale,

angajatorul nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu

modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de

garantare pentru plata creanțelor salariale.

����������������...........................���

5. Rubrica «Bază de calcul contribuție datorată angajator 1»

se  completează, după caz, astfel:

a) cu suma bazelor de calcul a contribuției individuale la

bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților obligatoriu, prin

efectul legii, prevăzuți la  art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, determinate în

conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru șomaj și stimularea forței de muncă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și

completările ulterioare, în situația în care pentru această

categorie de asigurați angajatorul are obligația, conform Legii

nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar

contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor

salariale;

b) cu zero, în situația în care pentru asigurații obligatoriu, prin

efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prevăzuți la

art.19 din Legea nr.76/2002, cu modificările și completările

ulterioare, angajatorul nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006,

cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de

garantare pentru plata creanțelor salariale.

6. Rubrica «Bază de calcul contribuție datorată angajator 2»

se  completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situația în care în cadrul angajatorului își

desfășoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu,

prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19 lit. a)

din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și

pentru care angajatorul are obligația, conform Legii nr. 200/2006,

cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de

garantare pentru plata creanțelor salariale;

b) cu suma bazelor de calcul a contribuției individuale la

bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților obligatoriu, prin

efectul legii, prevăzuți la  art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, determinate în

conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru șomaj și stimularea forței de muncă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și

completările ulterioare, în situația în care pentru acești asigurați

angajatorul nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu
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modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de

garantare pentru plata creanțelor salariale.”

4. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA),

LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2,

TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA,

FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC,

SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC,

SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC,

SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC,

SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC și

SUB172RES; angajatorii care au sediul în municipiul București

vor completa câmpul «JUD» cu «București» și, în mod

obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu

valori între 1 și 6). Câmpurile SUB80REC, SUB80RES,

SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES,

SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES,

SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES,

SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES,

SUB172REC și SUB172RES se completează cu zero în cazul

în care nu există sume recuperate prin deducere și/sau de

restituit de către agenția pentru ocuparea forței de muncă

județeană, respectiv a municipiului București. Câmpurile FS1 și

CAD1, respectiv, după caz, FS2 și CAD2 se completează cu

zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit

art. 8 pct. 2 și 5, respectiv art. 8 pct. 3 și 6;”.

5. Anexele nr. 1—3 se modifică și se înlocuiesc cu

anexele nr. 1—3 la prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. III. — Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și

familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind

declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a

asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru

șomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765

din 20 august 2004, cu modificările și completările ulterioare,

precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica,

dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

București, 15 februarie 2008.

Nr. 106.

ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1

Capitol 1                                                                                                                                                                                                                          la procedură)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedură)

Fișierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat

1)

și are următoarea structură:

Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

Luna declarației LD N 2 Se completează cu luna anului pentru care se

întocmește declarația.

Anul declarației AD N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmește

declarația.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF

pentru angajatori persoane juridice

CF N 10 Se completează partea numerică a codului unic de

înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor

persoane juridice.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP

angajatori persoane fizice

CNPA N 13 Conține codul unic de înregistrare atribuit prin

Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane

fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Numele și prenumele asiguratului NUME C 30 Conține numele și prenumele asiguratului.

Cod numeric personal CNP N 13 Conține codul numeric personal al asiguratului.

Cod numeric personal anterior CNPANT N 13 Se completează numai în cazul declarațiilor

rectificative (REC=„C”) și conține codul numeric

personal al asiguratului din declarația inițială care

trebuie schimbat.

Tipul contractului TC C 2 Se completează cu *):

„1” — pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu

durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă

întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„10” — pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu

durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă

întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„11” — pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu

durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă

întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„2” — pentru contractul individual de muncă cu timp

parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

8 ore;

„3” — pentru contractul individual de muncă cu timp

parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

7 ore;

„4” — pentru contractul individual de muncă cu timp

parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

6 ore;

„5” — pentru contractul de muncă temporară cu

durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă

întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„50” — pentru contractul de muncă temporară cu

durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă

întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„51” — pentru contractul de muncă temporară cu

durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă

întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„6” — pentru contractul de muncă temporară cu timp

parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

8 ore;

„7” — pentru contractul de muncă temporară cu timp

parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

7 ore;

1)

Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă la același angajator, declarația se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare

contract în parte.

*) În situația directorilor și membrilor directoratului societăților pe acțiuni, numiți în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, rubrica „Tipul contractului” se va completa în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat contractului de

mandat.
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Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

„8” — pentru contractul de muncă temporară cu timp

parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

6 ore;

„9” — pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaților militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal

de lucru este de 8 ore;

„90” — pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaților militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal

de lucru este de 7 ore;

„91” — pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaților militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal

de lucru este de 6 ore.

Număr de ore normă în lună NOL N 3 Se completează cu numărul de ore de lucru normate

în lună.

Exemplul nr. 1:

— timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi;

zile lucrătoare în lună: 21 zile; NOL= 8 ore/zi x 21 zile =

168 ore normate în lună.

Exemplul nr. 2:

— timpul de muncă/lucru, timp parțial: 1 oră/zi; zile

lucrătoare în lună: 22 zile; NOL= 1 oră/zi x 22 zile =

22 ore normate în lună.

Exemplul nr. 3:

— în situația unui program de lucru inegal format din

2 zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de

3 ore/zi și 2 zile lucrătoare în care timpul de

muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul

lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 ore normate în lună.

Număr de ore lucrate efectiv în lună NOEL N 3 Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în

lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă

sau de serviciu suspendate pentru incapacitate

temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se

va completa în același mod în care se completează

pentru persoanele care au lucrat toata luna (orele din

programul de lucru în care raporturile de muncă sau

de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate

temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt

considerate ore efectiv lucrate).

Număr de ore suspendate în lună NOS N 3 Se completează cu numărul de ore din programul de

lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt

suspendate, conform legii, cu excepția suspendării

pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult

30 de zile (orele din programul de lucru în care

raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate

pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult

30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Bază de calcul contribuţie

individuală

BC N 10 Se completează cu suma reprezentând baza lunară

de calcul asupra căreia angajatorii au obligația de a

reține și de a vira contribuția individuală la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale,

reprezentată de venitul brut realizat lunar de

persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii,

prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea

ocupării forței de muncă, cu modificările și

completările ulterioare, determinat în conformitate cu

prevederile art. 14 din Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
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Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței

de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuția individuală datorată CID N 8 Conține contribuția datorată de asigurat și reținută de

angajator (cotă contribuție individuală, stabilită potrivit

legii, x BC — cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

Exemplu: 0,5% x BC).

Tip asigurat TA N 1 Se completează cu:

„1” — dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul

legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul

are obligația, conform Legii nr. 200/2006 privind

constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru

plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, de

a plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru

plata creanțelor salariale;

„2” — dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul

legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj,

angajatorul nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006,

cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția

la Fondul de garantare pentru plata creanțelor

salariale.

Rectificativă REC C 1 — spațiu, dacă declarația nu este rectificativă;

— „M”, dacă se dorește modificarea înregistrării

inițiale;

— „A”, dacă se dorește adăugarea unei înregistrări

noi;

— „S”, dacă se dorește ștergerea înregistrării inițiale;

— „C”, dacă se dorește modificarea CNP-ului din

declarația inițială.

Fișierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT conține o singură înregistrare și are următoarea structură:

Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

Luna declarației LD N 2 Se completează cu luna anului pentru care se

întocmește declarația.

Anul declarației AD N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmește

declarația.

Denumire angajator DEN C 30 Conține denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF

pentru angajatori persoane juridice

CF N 10 Se completează partea numerică a codului unic de

înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor

persoane juridice.

Cod unic de înregistrare anterior

(CUI)/CF pentru angajatori persoane

juridice

CFANT N 10 Se completează numai în cazul declarațiilor

rectificative (REC=„C”) și conține codul fiscal al

angajatorului din declarația inițială care trebuie

schimbat (a fost introdus eronat în declarația inițială).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP

pentru angajatori persoane fizice

CNPA N 13 Conține codul unic de înregistrare atribuit prin

certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice

(codul numeric personal al angajatorului).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP

pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT N 13 Se completează numai în cazul declarațiilor

rectificative (REC=„C”) și conține codul numeric

personal al angajatorului persoană fizică din

declarația inițială care trebuie schimbat (a fost

introdus eronat în declarația inițială).

Cod CAEN CAEN C 4 Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de

bază
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Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

Localitatea (oraș, comună) LOC C 30 Adresa, sediul angajatorului — localitate (orașul sau

comuna)

Strada (strada, satul) STR C 30 Adresa, sediul angajatorului — strada sau satul

Dacă localitatea este oraș, se completează

obligatoriu și strada.

Număr NRA C 10 Adresa, sediul angajatorului — număr

Bloc BL C 10 Adresa, sediul angajatorului — bloc

Scara SC C 4 Adresa, sediul angajatorului — scara

Etaj ET C 2 Adresa, sediul angajatorului — etaj

Apartament AP C 4 Adresa, sediul angajatorului — apartament

Sector SECT N 1 Adresa, sediul angajatorului — sector (numai pentru

București); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu

sediul în municipiul București

Județ JUD C 15 Adresa, sediul angajatorului — județ

Telefon TEL N 9 Telefon de legătură al angajatorului

Fax FAX N 9 Numărul de fax al angajatorului

e-mail MAIL C 30 Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite

declarația, respectiv cea comunicată în scris în

condițiile art. 5 alin. (2) din procedură

Cod poștal CPOST C 6 Codul poștal

Cod IBAN IBAN C 24 Codul IBAN 

Banca BANCA C 30 Banca la care angajatorul are deschis contul 

Bază de calcul 

contribuţie datorată angajator 1

FS1 N 15 Baza de calcul a contribuției datorate de angajator la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația în care

pentru asigurații obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți

la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările

și completările ulterioare (salariații încadrați în temeiul

unui contract individual de muncă încheiat pentru

normă întreagă sau cu timp parțial sau al unui contract

de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de

ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata

acestora, cu excepția persoanelor care au calitatea de

pensionari), angajatorul are obligația, conform Legii

nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar

contribuția la Fondul de garantare pentru plata

creanțelor salariale.

Se completează, după caz, astfel:

a) suma bazelor de calcul a contribuției individuale

la bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților

obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la art. 19 lit. a)

din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările

ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile

art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj

și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și

completările ulterioare, în situația în care pentru

această categorie de asigurați angajatorul are

obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările

ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de

garantare pentru plata creanțelor salariale;

b) cu zero, în situația în care pentru asigurații

obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor

pentru șomaj, prevăzuți la art. 19 din Legea
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Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

angajatorul nu are obligația, conform Legii

nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar

contribuția la Fondul de garantare pentru plata

creanțelor salariale (de exemplu: instituții publice

definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele

publice, cu modificările ulterioare, care pot să

angajeze forța de muncă pe bază de contract

individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea

nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile și

completările ulterioare etc.).

Bază de calcul 

contribuție datorată angajator 2

FS2 N 15 Baza de calcul a contribuției datorate de angajator la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația în care

pentru asigurații obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți

la art. 19 lit. a)—f) din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, angajatorul nu

are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu

modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Se completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situația în care în cadrul angajatorului

își desfășoară activitatea numai persoane asigurate

obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor

prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, și pentru care

angajatorul are obligația, conform Legii nr. 200/2006,

cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția

la Fondul de garantare pentru plata creanțelor

salariale;

b) cu suma bazelor de calcul a contribuției

individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj ale

asiguraților obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la

art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, determinate în conformitate cu

prevederile art.14 din Normele metodologice de

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul

asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței

de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în situația în care pentru acești asigurați angajatorul

nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu

modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Contributie angajator 1 CAD1 N 10 Contribuția datorată de angajator la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, aferentă categoriilor de

persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în

sistemul asigurărilor pentru șomaj, pentru care, potrivit

prevederilor legale, angajatorul are obligația, conform

Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti

lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata

creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor

legale. 

[CAD1 = FS1 x  cota contribuției datorate de

angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj,

stabilită potrivit legii]

Contribuţie angajator 2 CAD2 N 10 Contribuția datorată de angajator la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, aferentă categoriilor de

persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în

sistemul asigurărilor pentru șomaj, pentru care, potrivit

prevederilor legale, angajatorul nu are obligația,

conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare,

de a plăti lunar contribuția la Fondul de garantare



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 166/4.III.2008

13

Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

pentru plata creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit

prevederilor legale.

[CAD2 = FS2 x cota contribuției datorate de angajatori la

bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit legii]

Total contribuție datorată de

angajator

TCAD N 10 Contribuția totală datorată de angajator la bugetul

asigurărilor pentru șomaj (este egală cu suma dintre

CAD1 și CAD2)

Total contribuții individuale datorate

de asigurați  și colectate de

angajator

TCID N 10 Suma contribuțiilor individuale datorate la bugetul

asigurărilor pentru șomaj, declarate de angajator în

capitolul 1

Subvenții, scutiri și reduceri

recuperate

SSRR N 10 Suma subvențiilor, scutirilor și reducerilor recuperate

din contribuția datorată de angajator (nu poate fi mai

mare decat această contribuție)

Rest de plată RP N 10 Se completează cu suma pe care angajatorul o

virează la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul

în care TCAD>SSRR (RP = TCAD – SSRR), după

efectuarea, în condițiile legii, a deducerilor din

contribuția datorată de angajator.

Rest de încasat RI N 10 Se completează cu suma pe care angajatorul o are

de încasat de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în

cazul în care TCAD = SSRR [reprezintă suma

subvențiilor, scutirilor și reducerilor de restituit de către

agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană,

respectiv a municipiului București (AJOFM/AMOFM)
(SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES,

SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES,

RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES,

SUB172RES), după efectuarea, în condițiile legii, a

deducerilor din contribuția datorată de angajator].

Numărul de asigurați din capitolul 1 NA N 6 Numărul de asigurați (CNP-uri unice) din capitolul 1

Numărul de înregistrări din capitolul 1 NI N 6 Numărul de înregistrări din capitolul 1; poate fi mai

mare decât numărul de asigurați (NA) în cazul în care

cel puțin un asigurat are mai mult de un contract de

muncă cu respectivul angajator.

Numărul de asigurați 

de tip asigurat = 2

NTA N 6 Numărul de asigurați care în capitolul 1 sunt de tip

asigurat 2 (TA=2) 

Subvenții conform art. 80 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, recuperate

din TCAD

SUB80REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, recuperate prin deducere din

TCAD

Subvenții conform art. 80 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit

SUB80RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit de către

AJOFM/AMOFM.

Scutire de la plata contribuției

datorate de angajator, conform art. 80

din Legea nr. 76/2002, cu modificările

și completările ulterioare, recuperată

din TCAD

SC80144REC N 10 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,

aferentă absolvenților încadrați, conform art. 80 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările

ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD

Scutire de la plata contribuției

datorate de angajator, conform art. 80

din Legea nr. 76/2002, cu modificările

și completările ulterioare, de restituit

SC80144RES N 10 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,

aferentă absolvenților încadrați, conform art. 80 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările

ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM
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Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

Subvenții conform art. 85 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, recuperate

din TCAD

SUB85REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, recuperate prin deducere din

TCAD

Subvenții conform art. 85 din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit

SUB85RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit de către

AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contribuției

datorate de angajator, conform

art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002,

cu modificările și completările

ulterioare, recuperată din TCAD

SC85144REC N 10 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,

aferentă persoanelor încadrate din categoriile

prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

recuperată prin deducere din TCAD

Scutire de la plata contribuției

datorate de angajator, conform

art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002,

cu modificările și completările

ulterioare, de restituit

SC85144RES N 10 Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,

aferentă persoanelor încadrate din categoriile

prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea

nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,

de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenții conform art. 7 alin. (3) din

Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 58/2001, cu modificările și

completările ulterioare, recuperată

din TCAD

SUB58REC N 10 Subvenții conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările și

completările ulterioare, recuperată prin deducere din

TCAD

Subvenții conform art. 7 alin. (3) din

Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 58/2001, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit

SUB58RES N 10 Subvenții conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit de către

AJOFM/AMOFM

Subvenții în baza Legii nr. 116/2002 și

a normelor metodologice aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002,

recuperate din TCAD

SUB116REC N 10 Subvenții în baza Legii nr. 116/2002 și a normelor

metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenții în baza Legii nr. 116/2002

și a normelor metodologice aprobate

p r i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i

nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES N 10 Subvenții în baza Legii nr. 116/2002 și a normelor

metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Reduceri ale contribuției datorate de

angajator, conform art. 93 și 94 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, recuperate

din TCAD

RED9394REC N 10 Reduceri ale contribuției datorate de angajator,

conform art. 93 și 94 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, recuperate

prin deducere din TCAD

Reduceri ale contribuției datorate de

angajator, conform art. 93 și 94 din

Legea nr. 76/2002, cu modificările și

completările ulterioare, de restituit

RED9394RES N 10 Reduceri ale contribuției datorate de angajator,

conform art. 93 și 94 din Legea nr. 76/2002, cu

modificările și completările ulterioare, de restituit de

către AJOFM/AMOFM

Subvenții conform art. 17 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 279/2005 privind

ucenicia la locul de muncă,

recuperate din TCAD

SUB17AREC N 10 Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005,

recuperate prin deducere din TCAD

Subvenții conform art. 17 alin. (1)

lit. a) din Legea nr. 279/2005, de

restituit

SUB17ARES N 10 Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de

restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenții, conform art. 17 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 279/2005,

recuperate din TCAD

SUB17BREC N 10 Contravaloarea lunară a servicilor de instruire

teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 279/2005, recuperată prin deducere din

TCAD
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Denumirea

câmpului

Tipul

câmpului

Lungimea 

câmpului

Semnificație

Subvenții conform art. 17 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 279/2005, de

restituit

SUB17BRES N 10 Contravaloarea lunară a servicilor de instruire

teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 279/2005, de restituit de către

AJOFM/AMOFM

Subvenții conform art.1 din Legea

nr. 72/2007 privind stimularea

încadrării în muncă a elevilor și

studenților, recuperate din TCAD

SUB172REC N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 1 din Legea nr. 72/2007, recuperate prin deducere

din TCAD

Subvenții conform art. 1 din Legea

nr. 72/2007, de restituit

SUB172RES N 10 Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform

art. 1 din Legea nr. 72/2007, de restituit de catre

AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate NUMEA C 15 Numele persoanei autorizate să depună declarația

Prenumele persoanei autorizate PREA C 15 Prenumele persoanei autorizate să depună declarația

Funcția persoanei autorizate FUNCTA C 15 Funcția persoanei autorizate să depună declarația

Rectificativă REC C 1 — spațiu, dacă declarația nu este rectificativă;

— „M”, dacă se dorește modificarea înregistrării

inițiale;

— „C”, dacă se dorește modificarea CF/CNPA-ului

din declarația inițială.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

O R D I N

pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 320/2007 

privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a secției/laboratorului 

sau serviciului medical din cadrul spitalului public 

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare

nr. E.N. 1.815 din 26 februarie 2008,

având în vedere prevederile art. 184 din titlul VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu

modificările și completările ulterioare, 

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. 320/2007

privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a

secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului

public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136

din 23 februarie 2007, se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3

1

,

cu următorul cuprins: 

„Art. 3

1

. — Contractul individual de muncă, prin cumul, al

medicilor șefi de secție/laborator sau serviciu medical care au

calitatea de cadru didactic se suspendă pe perioada existenței

contractului de administrare, iar activitatea integrată se

desfășoară în cadrul programului de la funcția de conducere.” 

2. În anexă, după punctul III se introduce un nou punct,

punctul III

1

, cu următorul cuprins:

„III

1

. Durata muncii

1. Pentru o normă întreagă, durata timpului de lucru este de

8 ore zilnic și, respectiv, 40 de ore pe săptămână.

2. Orele suplimentare se efectuează în condițiile legii.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 27 februarie 2008.

Nr. 203.
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� COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale

� RODIPET — S.A. — prin toate filialele

� ACTA LEGIS — S.R.L. — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, 

(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)

� INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A

(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)

� INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
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� MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2

(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)

� M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)

� PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

� ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2

(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)

� ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II

(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)

� CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 

(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

� DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15

(telefon/fax: 0243/23.23.68)

� CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 

(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)

� MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 

(telefon/fax: 0254/71.92.43)

� ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18

(telefon/fax: 0248/72.11.43)

� VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68

(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)

� UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26

(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)

� MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, (OP 33 — CP 24)

(telefon/fax: 0318.06.20.33)

� CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu, nr. 5 

(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
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