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Cu Adresa nr. CA/781 din 27 iunie 2007, Președintele
României a transmis Curții Constituționale sesizarea de
neconstituționalitate asupra Legii privind atribuirea unei locuințe
generalului în retragere Marin Lungu. Sesizarea, formulată în
temeiul art. 146 lit. a) din Constituție și al art. 15 din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, a fost înregistrată la Curtea Constituțională sub
nr. 6.664 din 27 iunie 2007 și formează obiectul Dosarului
nr. 1.071A/2007.

În motivarea sesizării de neconstituționalitate se arată că
legea contravine prevederilor constituționale ale art. 4 alin. (2) și
ale art. 16 alin. (1), întrucât legiferează o situație cu caracter
personal, precum și celor ale art. 1 alin. (4), art. 124 alin. (3) și
ale art. 126 alin. (1), deoarece încalcă principiile separației
puterilor în stat și independenței justiției. În acest sens invocă
Decizia Curții Constituționale nr. 600 din 9 noiembrie 2005,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.060 din
26 noiembrie 2005, prin care, de principiu, s-a statuat, pentru
considerentele acolo reținute, că o lege cu caracter individual
este neconstituțională. Mai arată că, „prin adoptarea legii și în
lipsa unei poziții contrare explicite, Parlamentul și-a însușit
motivele prezentate de inițiatori în expunerea de motive”,
încălcând astfel Constituția „sub motivația corectării efectelor
unei hotărâri judecătorești pe care o consideră nedreaptă și în
urma căreia domnul general Lungu a pierdut spațiul locativ pe
care îl deținea”. Or, consideră în continuare, „nicio dispoziție
constituțională nu permite Parlamentului să facă aprecieri
asupra hotărârilor judecătorești și, mai ales, să folosească
puterea sa de unică autoritate legiuitoare pornind de la premisa
nedreptății unei hotărâri judecătorești”, fiind „de datoria altor
autorități decât Parlamentul, în special de cea a autorităților
publice locale, să soluționeze o problemă locativă”.

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, sesizarea a fost comunicată
președinților celor două Camere ale Parlamentului și Avocatului
Poporului pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Președintele Senatului a transmis, cu Adresa nr. XVI/356
din 6 septembrie 2007, prin reprezentantul desemnat în acest
sens de Biroul permanent al Senatului, punctul de vedere potrivit
căruia Legea privind atribuirea unei locuințe generalului în
retragere Marin Lungu a fost aprobată de Senatul României, cu
respectarea prevederilor Constituției.

Guvernul a transmis punctul său de vedere cu Adresa
nr. 5/3.494/C.T.P. din 20 august 2007, în care se arată
următoarele: reglementarea cu caracter individual adoptată de
Parlament este un „act de recunoaștere și de răsplată pentru
faptele deosebite de eroism ale domnului Marin Lungu, în
prezent general în retragere”; Decizia Curții Constituționale
nr. 600/2005, invocată în susținerea criticilor de
neconstituționalitate, are în vedere „o altă reglementare” cu „o
serie de particularități care i-au conferit o fizionomie proprie,
diferită de aceea a actelor juridice de putere de rang egal”, „or, în
speță, măsura dispusă — de atribuire a unei locuințe generalului
în retragere — nu constituie numai o măsură de protecție

socială, în acord cu art. 47 alin. (1) din Legea fundamentală, ci,
în principal, un act de recunoaștere și de răsplată pentru faptele
deosebite” ale domnului general în retragere Marin Lungu;
Parlamentul, care, potrivit art. 61 alin. (1) din Constituție, este
organul reprezentativ al poporului român și unica autoritate
legiuitoare, nu a adoptat legea criticată „pe criterii discriminatorii
vizând rasa, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul,
opinia, apartenența politică ori averea persoanei respective, ci
faptele sale deosebite, în folosul patriei”, și nici ca un privilegiu
în favoarea acestuia în raport cu alți cetățeni, astfel că nu se
poate reține încălcarea art. 4 alin. (2) și art. 16 alin. (1) din
Constituție; legea nu cuprinde nicio prevedere care ar putea
aduce atingere actului de justiție, neexistând, așa cum susține
autorul sesizării, „niciun fel de imixtiune din partea legiuitorului
asupra activității instanțelor judecătorești”.  Art. 1 al legii criticate
dispune că atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a locuinței
are în vedere calitatea domnului Marin Lungu de „cel mai tânăr
veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu 4 medalii
militare de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist”. Așa fiind,
consideră că nu se poate reține încălcarea prevederilor
constituționale ale art. 1 alin. (4), art. 124 alin. (3) și ale art. 126
alin. (1).

În sfârșit, exprimă opinia că „era necesar ca, înainte de
adoptare, în textul final al expunerii de motive să se fi efectuat
rectificările cuvenite, în raport cu intenția de reglementare și cu
textele legii criticate — care nu vizează un act reparatoriu — în
cazul unei eventuale sentințe apreciate ca «nedreaptă»
persoana în cauză putând parcurge, fără niciun impediment,
toate căile de atac prevăzute de lege, la instanțele judecătorești
competente [art. 126 alin. (1) și (2) din Constituție], pentru
apărarea/realizarea tuturor drepturilor sale, în condițiile
respectării principiilor separației și echilibrului puterilor în stat
[art. 1 alin. (4) din Constituție] și accesului liber la justiție [art. 21
din Constituție]”.

Președintele Camerei Deputaților nu a transmis punctul
său de vedere.

Prin Petiția înregistrată cu nr. 6.928 din 6 iulie 2007, depusă
la dosar, domnul general în rezervă Marin Lungu expune, pe
larg, situația sa locativă, din care, în esență, rezultă că, deși
restituirea apartamentului său a făcut obiectul a 16 dosare civile,
în prezent nu are locuință. De asemenea, cu Petiția nr. 7.278
din 17 iulie 2007, solicită ca, în temeiul art. 52 din Legea
nr. 47/1992, să fie invitat la termenul de judecată pentru a
prezenta Plenului Curții sau „unui cadru restrâns” al acestuia
situația sa locativă judecată abuziv de Tribunalul București și de
Curtea de Apel București.

C U R T E A,

examinând sesizarea de neconstituționalitate, punctele de
vedere ale Președintelui Senatului și Guvernului, raportul
judecătorului-raportor, Legea privind atribuirea unei locuințe
generalului în retragere Marin Lungu, raportată la prevederile
Constituției, precum și dispozițiile din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, reține
următoarele:
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D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 970
din 31 octombrie 2007

referitoare la sesizarea asupra neconstituționalității Legii privind atribuirea unei locuințe
generalului în retragere Marin Lungu



În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) și ale art. 147 alin. (2) și (4) din Constituție, precum și al prevederilor art. 11 alin. (1)
lit. A.a), al art. 15 alin. (1) și al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cu
majoritate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Constată că Legea privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu este neconstituțională.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și primului-ministru și se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 31 octombrie 2007 și la aceasta au participat: Ioan Vida, președinte, Nicolae Cochinescu,

Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Ninosu, Ion Predescu, Valentin Zoltán Puskás, Tudorel Toader și Augustin Zegrean,
judecători.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

Prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-șef,
Gabriela Dragomirescu

3MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 796/22.XI.2007

Curtea a fost legal sesizată și este competentă, potrivit
dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție, precum și celor ale
art. 1, 10, 15 și 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunțe asupra
constituționalității prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constituționalitate îl constituie Legea
privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin
Lungu, potrivit căreia:

„Art. 1. — Se atribuie în proprietate, cu titlu gratuit, în
municipiul București, o locuință, o casă sau apartament cu 3
camere, pentru generalul în retragere Marin Lungu, cel mai
tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu 4
medalii militare de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist.

Art. 2. — „Atribuirea locuinței se face de către Regia
Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», în
termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.”

În opinia autorului sesizării, legea criticată încalcă, în ordinea
invocării lor, prevederile constituționale ale art. 4 alin. (2), art. 16
alin. (1), art. 1 alin. (4), art. 124 alin. (3) și ale art. 126 alin. (1),
potrivit cărora:

— Art. 4 alin. (2): „România este patria comună și indivizibilă
a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate,
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenență politică, de avere sau de origine socială.”;

— Art. 16 alin. (1): „Cetățenii sunt egali în fața legii și a
autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”;

— Art. 1 alin. (4): „Statul se organizează potrivit principiului
separației și echilibrului puterilor — legislativă, executivă și
judecătorească — în cadrul democrației constituționale.”;

— Art. 124 alin. (3): „Judecătorii sunt independenți și se
supun numai legii.”;

— Art. 126 alin. (1): „Justiția se realizează prin Înalta Curte de
Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite
de lege.”

Examinând obiecția de neconstituționalitate formulată,
prevederile legii criticate, prin raportare la dispozițiile din
Constituție incidente, Curtea Constituțională constată că
sesizarea de neconstituționalitate este întemeiată și urmează a
fi admisă, pentru următoarele considerente:

Asupra unor aspecte constând în reglementarea prin lege a
unei situații cu caracter personal, precum și invocarea încălcării
prevederilor constituționale ale art. 4 alin. (2) și ale art. 16
alin. (1), Curtea Constituțională s-a mai pronunțat prin Decizia
nr. 600 din 9 noiembrie 2005. Cu acel prilej, în esență, s-a
statuat că, și „în absența unei prevederi prohibitive exprese, este
de principiu că legea are, de regulă, caracter normativ, natura
primară a reglementărilor pe care le conține fiind dificil de
conciliat cu aplicarea acestora la un caz sau la cazuri
individuale”, că „este dreptul legiuitorului de a reglementa
anumite domenii particulare într-un mod diferit de cel utilizat în
cadrul reglementării cu caracter general sau, altfel spus, de a
deroga de la dreptul comun, procedeu la care, de altfel, s-a mai
apelat în această materie”, precum și că, în ipoteza în care
„reglementarea specială, diferită de cea constitutivă de drept
comun, are caracter individual, fiind adoptată intuitu personae,
ea încetează de a mai avea legitimitate, dobândind caracter
discriminatoriu și, prin aceasta, neconstituțional”. Așa fiind,
urmează să se constate că și prezenta lege, care instituie un
regim juridic intuitu personae, contravine, pentru considerentele
reținute în decizia menționată, dispozițiilor constituționale ale
art. 4 alin. (2) și ale art. 16 alin. (1) și, în consecință, este
neconstituțională.

De altfel, Curtea constată că, prin obiectul său — atribuirea
unei locuințe —, legea supusă controlului de constituționalitate
dispune într-un domeniu ce intră în competența de reglementare
a organelor administrației publice, iar nu a Parlamentului, care
nu legiferează cu privire la drepturi cu caracter individual.

Față de argumentele înfățișate, din care rezultă
neconstituționalitatea Legii privind atribuirea unei locuințe
generalului în retragere Marin Lungu, analizarea susținerilor
privind încălcarea art. 124 alin. (3) și ale art. 126 alin. (1) din
Constituție, precum și aspectele de fapt privind situația locativă
a domnului general în retragere Marin Lungu sunt irelevante.

Față de cele arătate, Curtea constată că Legea privind
atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu
este neconstituțională. 



Articol unic. — Se aprobă Amendamentul nr. 2 convenit între
Guvernul României, prin Ministerul Economiei și Finanțelor,
Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, prin
Scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 iunie 2007 și la
București la 7 și 16 iulie 2007, la Contractul de finanțare dintre

România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul
București pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea
infrastructurii educaționale în București, semnat la București la
1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat
prin Legea nr. 69/2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian
Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu

București, 12 noiembrie 2007.
Nr. 1.365.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Prin DHL

Ministerul Economiei și Finanțelor
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO — 70060, București
În atenția:
Dl Varujan Vosganian

Municipiul București
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5
RO — București
În atenția:
Dl Adriean Videanu,
Dl Vladimir Sommer

Luxemburg, 22 iunie 2007. JUII/MA&SEE/FBR/IL/ce

Ref. România — Reabilitarea infrastructurii educaționale în București — Proiectul AFI (FI nr. 22.214) —
Contract de finanțare (Contractul de finanțare) semnat la 1/7 octombrie 2003 între România, Banca
Europeană de Investiții și Municipiul București 
Amendamentul nr. 2*)

Excelența Voastră,
Facem referire la Scrisoarea Municipiului București nr. 625 din 22 martie 2007, care a fost primită de către Banca noastră,

precum și la discuțiile ulterioare relevante care au avut loc pe 16 aprilie 2007 la București.

*) Traducere.
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, 

Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, prin Scrisoarea semnată la Luxemburg 
la 22 iunie 2007 și la București la 7 și 16 iulie 2007, la Contractul de finanțare dintre România 

și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru finanțarea Proiectului
privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București

la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 69/2004 privind ratificarea
Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București pentru finanțarea Proiectului privind
reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2007, cu suma de 67 mii lei, pentru județul
Brașov, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, și
alocarea acesteia bugetului local al municipiului Brașov, în
vederea finanțării Concursului Național de Interpretare a

Liedului Românesc, ediția a V-a, Brașov 2007.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite răspunde de modul

de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să
introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura
bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David
Ministrul culturii și cultelor,

Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian
București, 19 noiembrie 2007.
Nr. 1.391.
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În conformitate cu cele de mai sus, prin prezenta vă informăm că acceptăm solicitarea sus-menționată a Municipiului
București de a amenda Contractul de finanțare, pe baza acordului dumneavoastră, așa cum este prezentat mai jos:

a) În ultimul paragraf al articolului 1.02 B se va șterge „31 decembrie 2007” și se va insera „30 iunie 2009”.
b) Articolul 1.04 B se va modifica după cum urmează:
„B. Tragerea fiecărei tranșe ulterioare primei tranșe va fi condiționată de primirea de către Bancă, la sau înainte de data

cererii de tragere, a unei declarații sub forma unei liste privind stadiul plăților din partea Împrumutatului satisfăcătoare pentru
Bancă, prin Municipiu, care să confirme că toate cheltuielile au fost efectuate pentru articolele care urmau să fie finanțate de Bancă
conform descrierii tehnice (exceptând taxele și impozitele plătibile în România), într-o sumă egală cu valoarea tuturor sumelor
disponibilizate anterior minus echivalentul sumei de 1 milion euro (un milion euro), cu excepția ultimei trageri. Lista privind stadiul
plăților trebuie să fie aprobată de către conducerea UIP și de către consultanți relevanți la care se face referire în articolul 6.12 din
Contractul de finanțare, precum și de către ofițerul financiar al Municipiului. O copie a listei privind stadiul plăților trebuie furnizată
Împrumutatului. Originalele de corespondență ale tuturor contractelor și facturilor trebuie să fie accesibile Băncii și/sau
reprezentanților săi autorizați în orice moment din timpul orelor de program pentru inspecții inopinate și verificări.”

c) În ultimul paragraf al articolului 1.05 se va șterge „30 aprilie 2008” și se va insera „31 octombrie 2009”.
d) La punctul 3 al anexei A se va șterge „2003—2008” și se va insera „2003—2010”.
Toți ceilalți termeni și condiții ale Contractului de finanțare rămân neschimbate.
Termenii definiți în Contractul de finanțare vor avea același înțeles atunci când vor fi utilizați în prezenta, dacă nu se

menționează în mod expres altfel.
În sensul confirmării acceptului dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, rugăm Ministerul Economiei și Finanțelor să parafeze,

să contrasemneze și să dateze fiecare dintre cele trei (3) originale în spațiile indicate mai jos, să le transmită Municipiului București spre
semnare și apoi să returneze un (1) exemplar original complet semnat la Bancă, prin poștă cu confirmare de primire sau prin curier.

Amendamentul va intra în vigoare la data primirii de către noi a exemplarului original complet al acestei scrisori, semnat
de Ministerul Economiei și Finanțelor și de Municipiul București.

Cu stimă,
Banca Europeană de Investiții

C. Murphy F. Bruni Roccia

Agreat și acceptat pentru și în numele
Ministerului Economiei și Finanțelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat

Data: 16 iulie 2007.

Agreat și acceptat pentru și în numele
Municipiului București,
Adriean Videanu,
primar general

Data: 7 iulie 2007.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru județul Brașov

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind
constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de
contrapartidă, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 358 din 16 decembrie 1997, se modifică după cum
urmează:

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Disponibilitățile Fondului de contrapartidă sunt

purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii este convenit prin
acordurile bilaterale de constituire, administrare și utilizare, iar în
lipsa unei astfel de prevederi în acordurile bilaterale se stabilește
la nivelul ratei BUBID la o lună comunicate de Banca Națională
a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se
calculează dobânda.

Dobânda se virează în contul Fondului de contrapartidă,
având aceeași destinație ca și disponibilitățile acestui fond.”

2. În anexă, la punctul IV, alineatul (4) se modifică și va
avea următorul cuprins:

„(4) Plățile sunt efectuate în maximum 30 de zile de la datele
de recepție a bunurilor și serviciilor sau de emitere a
certificatelor de acceptare a plății.

În condițiile existenței unor reglementări corespunzătoare
bilaterale de finanțare în valută sau la propunerea donatorilor,
plățile pot fi efectuate eșalonat, pe bază de convenții încheiate
între Ministerul Economiei și Finanțelor și cumpărători/beneficiarii
de finanțare, în valută, cu perceperea de dobândă. Nivelul ratei
dobânzii percepute este egal cu nivelul ratei dobânzii încasate la
disponibilitățile Fondului de contrapartidă.”

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian
București, 19 noiembrie 2007. 
Nr. 1.396. 

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 Ţ I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici 

de gaze naturale

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind schimbarea
furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 2. — Titularilor de licenţe de furnizare a gazelor naturale
le este interzisă inserarea în contractele de furnizare a oricăror
prevederi de natură anticoncurenţială, care să împiedice sub
orice formă posibilitatea consumatorilor casnici de a schimba
furnizorul de gaze naturale, inclusiv stipularea şi perceperea

unor taxe, penalităţi sau daune-interese pentru exercitarea
acestui drept.

Art. 3. — Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii
licenţiaţi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

Bucureşti, 8 noiembrie 2007.
Nr. 47.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea 

și utilizarea Fondului de contrapartidă

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Scop

Art. 1. — Metodologia privind schimbarea furnizorului de
către consumatorii casnici de gaze naturale are scopul de a
stabili etapele şi responsabilităţile părţilor implicate în cadrul
acestui proces.

SECŢIUNEA a 2-a

Terminologie

Art. 2. — (1) În sensul prezentei metodologii, termenii de mai
jos au următorul înţeles:

a) capacitatea urmează consumatorul — principiu aplicat în
cazul consumatorului care schimbă furnizorul, conform căruia
capacitatea rezervată pentru consumator în Sistemul naţional
de transport sau în alte sisteme de transport şi, după caz, în
sistemul de distribuţie este cedată de furnizorul actual şi preluată
de către noul furnizor;

b) furnizor actual de gaze naturale — furnizorul de gaze
naturale cu care consumatorul are încheiat contract de furnizare
reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;

c) furnizor nou de gaze naturale — furnizorul de gaze
naturale cu care consumatorul de gaze naturale doreşte să
încheie contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a
gazelor naturale;

d) furnizare reglementată — comercializarea gazelor
naturale către consumatorul de gaze naturale, în baza
contractului de furnizare reglementată încheiat în conformitate
cu prevederile contractului-cadru şi la preţ reglementat;

e) furnizare negociată — comercializarea gazelor naturale
către consumatorul de gaze naturale, în condiţii concurenţiale.

(2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii
definiţi la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările
şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

Art. 3. — (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică
consumatorilor casnici care doresc să îşi schimbe furnizorul de
gaze naturale, precum şi titularilor de licenţe emise de
autoritatea de reglementare, care sunt implicaţi în procesul de
schimbare a furnizorului.

(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre
următoarele situaţii:

a) prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare
negociată;

b) prin schimbarea furnizorului în condiţii de furnizare
negociată;

c) prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare
reglementată.

CAPITOLUL II
Etapele procesului de schimbare a furnizorului 
de către consumatorii casnici de gaze naturale

SECŢIUNEA 1
Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Art. 4. — (1) Consumatorul casnic de gaze naturale are
dreptul de a alege tipul de contract de furnizare şi, în funcţie de
acesta, furnizorul de gaze naturale pentru fiecare loc de
consum.

(2) În situaţia în care consumatorul casnic optează pentru
furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa
exclusiv furnizorului care, potrivit licenţei, derulează contracte
de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unităţii
administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al
consumatorului.

(3) Operatorii de distribuţie au obligaţia să afişeze la sediile
lor lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale.

(4) În situaţia în care consumatorul casnic optează pentru
furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista
afişată la sediul operatorului de distribuţie a gazelor naturale sau
lista afişată pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei.

SECŢIUNEA a 2-a
Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou şi
rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual

Art. 5. — (1) Consumatorul casnic de gaze naturale şi
furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare,
cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării
unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul
actual.

(2) Consumatorul de gaze naturale nu are dreptul să
deruleze simultan un contract de furnizare reglementată şi un
contract de furnizare negociată pentru acelaşi loc de consum.

Art. 6. — (1) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a)
consumatorul casnic solicită furnizorului actual rezilierea
contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un
preaviz de 30 de zile.

(2) Denunţarea unilaterală a contractelor de furnizare
reglementată din iniţiativa consumatorului casnic de gaze
naturale devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor
de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe
rolul instanţelor de judecată.

Art. 7. — În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c),
consumatorul casnic notifică furnizorului actual intenţia de
reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta,
cu respectarea termenului şi condiţiilor de denunţare unilaterală,
prevăzute în contractul de furnizare negociată.

Art. 8. — (1) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c),
consumatorul casnic de gaze naturale solicită furnizorului care,
potrivit licenţei, derulează contracte de furnizare reglementată a
gazelor naturale în aria unităţii administrativ-teritoriale unde se
află locul de consum al consumatorului, încheierea unui astfel
de contract.
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ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale



(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează furnizorului
cu cel puţin 45 de zile înaintea datei la care consumatorul de
gaze naturale doreşte ca noul furnizor să înceapă livrarea
gazelor naturale.

(3) Furnizorul care, potrivit prevederilor alin. (1), a primit o
solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată
a gazelor naturale are obligaţia de a da curs solicitării adresate,
cu excepţia cazului în care încheierea contractului de furnizare
reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în
derulare.

(4) Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare
reglementată în condiţiile alin. (3) trebuie justificat
consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării.
În acelaşi termen, furnizorul are obligaţia să transmită Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a
refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului
care a solicitat încheierea contractului.

SECŢIUNEA a 3-a

Notificarea distribuitorului/transportatorului şi transferul
capacităţii rezervate

Art. 9. — (1) Furnizorul nou notifică distribuitorului/
transportatorului faptul că acesta va deveni furnizorul
consumatorului casnic începând cu data convenită de cele două
părţi.

(2) Notificarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile
calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să
livreze gaze naturale consumatorului.

Art. 10. — (1) Pentru consumatorul casnic de gaze naturale
care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea
urmează consumatorul”.

(2) Furnizorul actual şi furnizorul nou notifică distribuitorului/
transportatorului capacitatea predată/preluată, aferentă
consumatorului casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.

(3) În cazul în care există divergenţe între furnizorul actual şi
furnizorul nou în privinţa capacităţii predate/preluate, aferentă
consumatorului casnic care îşi schimbă furnizorul, distribuitorul/
transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei
capacităţi.

(4) Încadrarea consumatorului casnic într-o anumită
categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării
furnizorului de gaze naturale.

SECŢIUNEA a 4-a

Determinarea indexului contorului consumatorului 
de gaze naturale

Art. 11. — Distribuitorul/transportatorul convine şi
consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul
furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din
ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale
consumatorului.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N
privind aprobarea formei, modelului și conținutului legitimațiilor speciale pentru personalul

însărcinat cu investigarea accidentelor și incidentelor din sistemul feroviar

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din anexa nr. 3 „Regulamentul de organizare și funcționare al Organismului de
Investigare Feroviar Român” la anexa  nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Feroviare Române”, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările
și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprobă forma, modelul și conținutul legitimațiilor
speciale pentru personalul însărcinat cu investigarea accidentelor
și incidentelor din sistemul feroviar, prevăzute în anexele nr. 1a)*)
și 1b)*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Confecționarea legitimațiilor speciale de investigare se
asigură de către Autoritatea Feroviară Română — AFER.

Art. 2. — Condițiile de exercitare a atribuțiilor de investigare
a accidentelor și incidentelor feroviare sunt prevăzute în anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage

răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 4. — Autoritatea Feroviară Română — AFER și

Organismul de Investigare Feroviar Român — OIFR vor duce

la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și în Buletinul Autorității Feroviare

Române — AFER.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,

secretar de stat

București, 15 noiembrie 2007.
Nr. 1.189.

*) Anexele nr. 1a) și 1b) sunt reproduse în facsimil.
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— față — — verso —

ANEXA Nr. 1a)

M O D E L U L

legitimațiilor speciale nominale

ANEXA Nr. 1b)

M O D E L U L

legitimațiilor speciale nenominale

— față — — verso —

ANEXA Nr. 2

C O N D I Ț I I L E
de exercitare a atribuțiilor de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare

Art. 1. — Activitatea de investigare se desfășoară pe baza
deciziei de numire a comisiei de investigare, emisă de directorul
Organismului de Investigare Feroviar Român — OIFR și a
legitimațiilor speciale emise de Ministerul Transporturilor, prin
Autoritatea Feroviară Română — AFER.

Art. 2. — Legitimațiile speciale de investigare pot fi nominale
sau nenominale.

Art. 3. — Legitimațiile speciale de investigare nominale se
eliberează specialiștilor din cadrul Ministerului Transporturilor și
al Organismului de Investigare Feroviar Român — OIFR, pe
baza unei liste întocmite de directorul Organismului de
Investigare Feroviar Român — OIFR, avizate de directorul
general al Autorității Feroviare Române — AFER și aprobate de
conducerea Ministerului Transporturilor.



Art. 4. — Legitimațiile speciale de investigare nenominale se
confecționează în număr de 10 bucăți și se gestionează de către
Organismul de Investigare Feroviar Român — OIFR din cadrul
Autorității Feroviare Române — AFER. Acestea se eliberează
de către Organismul de Investigare Feroviar Român — OIFR, cu
ocazia acțiunilor de investigare, pe bază de semnătură și pe

durată determinată, specialiștilor din domeniul feroviar sau din
domenii conexe la care se apelează în caz de nevoie pentru a
face parte din comisiile de investigare. 

Art. 5. — Legitimațiile speciale de investigare nenominale vor
fi în mod obligatoriu însoțite de împuternicirea emisă de
Organismul de Investigare Feroviar Român — OIFR.

Art. 1. — (1) Se aprobă Programa pentru concursul național
unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în
învățământul preuniversitar, medicină generală, profesori,
cuprinsă în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Programa pentru concursul național unic
pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în
învățământul preuniversitar, farmacie, profesori, cuprinsă în
anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Programa pentru concursul național unic
pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în
învățământul preuniversitar, farmacie, maiștri instructori,
cuprinsă în anexa nr. 3.

(4) Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 3. — Direcția generală management învățământ
preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor
umane, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și
relația cu Parlamentul, Centrul Național pentru Curriculum și
Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare
județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și
conducerile unităților de învățământ care școlarizează clase de
învățământ postliceal duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

București, 31 octombrie 2007.
Nr. 2.529.

ANEXA Nr. 1

P R O G R A M A
pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante 

în învățământul preuniversitar, medicină generală, profesori
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

O R D I N
privind aprobarea programelor pentru concursul național unic 

pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar 
în anul școlar 2008—2009

În baza prevederilor art. 154 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 9 alin. (2) și ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și
completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

A. Nota de prezentare

Programa se adresează candidaților la concursul de ocupare
a posturilor didactice declarate vacante de specialitate din
învățământul preuniversitar.

Conținutul programei este structurat astfel încât să
corespundă evoluției intervenite în activitatea didactică din
perspectiva abordării curriculare a modulelor de specialitate.

Programa este orientată pe evaluarea calității concepției
didactice și a modalităților concrete prin care profesorul pune
elevii în situații de învățare eficientă, menite să conducă la
formarea capacităților și competențelor prevăzute în standardele
de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai
necesară acum, când flexibilitatea programelor școlare solicită
din partea profesorului efortul de a concepe procese și



parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care
lucrează și finalităților învățământului postliceal sanitar. 

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare
curriculară pentru învățământul postliceal sanitar solicită
abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ.
Astfel, plecând de la ideea definirii și evaluării competențelor
necesare cadrului didactic pentru desfășurarea unui proces
instructiv-educativ eficient, programa vizează:

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Cunoașterea și aprofundarea de către candidați a
conținuturilor științifice de specialitate și metodice pentru
modulele de specialitate

2. Realizarea de conexiuni între conținuturile modulelor de
specialitate și problemele de învățare specifice domeniului de
pregătire

3. Realizarea corelațiilor intra-,  inter- și pluridisciplinare ale
conținuturilor

4. Operarea cu standardele de pregătire profesională și
programele școlare pentru proiectarea unui demers didactic
adaptat nivelului de învățământ, calificării și specificului clasei

5. Aplicarea adecvată a principiilor și metodelor specifice
didacticii modulelor de specialitate

6. Elaborarea, selectarea și aplicarea unor metode de
evaluare adecvate obiectivelor sau competențelor vizate

7. Proiectarea și/sau selectarea unor conținuturi pentru
programele opționale de tipul aprofundare/extindere/opțional ca
disciplină nouă

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea
educațională

9. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcție
de activitatea de învățare proiectată

10. Transmiterea, în funcție de particularitățile de vârstă ale
elevilor, a conținuturilor astfel încât să dezvolte structuri
operatorii, afective și atitudinale

11. Stimularea potențialului fiecărui elev și dezvoltarea
creativității.

B. Conținuturile programei

I. Teme de didactică generală și metodica predării disciplinelor
tehnologice

1. Proiectarea, organizarea și desfășurarea  activității didactice la

disciplinele tehnologice în concordanță cu curriculumul național

1.1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național,
planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module,
standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale
școlare, auxiliare curriculare

1.2. Proiectarea curriculumului la decizia școlii de tipul:
aprofundare/extindere/opțional ca disciplină nouă

1.3. Obiectivele predării-învățării-evaluării la disciplinele
tehnologice. Obiective-cadru, obiective de referință, competențe
generale, competențe specifice, unități de competență și
competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale

1.4. Proiectarea activității didactice: planificare
calendaristică, proiectarea unității de învățare, proiecte de lecție
(pentru diferite tipuri de lecții), proiectarea de activități de
învățare intra-, inter- și transdisciplinare.

2. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-
învățare-evaluare la disciplinele tehnologice. Strategii și
modalități de integrare în lecție a activităților cu caracter
practic-aplicativ

2.1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare,
caracterizare;  utilizarea metodelor centrate pe elev/tehnicilor
de învățare prin cooperare

2.2. Forme de organizare a activității didactice: clasificare,
caracterizare

2.3. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de
predare-învățare-evaluare

2.3.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ
2.3.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor
2.4. Mediul de instruire: cabinete, laboratoare, ateliere, săli

de clasă, ferme didactice, târguri și expoziții, șantiere (descriere,
dotare, condiții de utilizare)

2.5. Evaluarea rezultatelor școlare în concordanță cu
obiectivele curriculare și criteriile de performanță din standardele
de pregătire profesională

2.5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de
învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluări, caracterizare

2.5.2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare
(tipuri și caracterizare)

2.5.3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate,
fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate

2.5.4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici,
domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalități de corectare
și notare

Bibliografie: 

1. Bontaș, I., Pedagogie, Editura All Educational, 1994
2. Cerghit, I., Metode de învățământ, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1998
3. Cerghit, I., Neacșu, I., Negret, I., Pânișoară, I.O.,

Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, 2001
4. Crețu, C., Curriculum diferențiat și personalizat, 

Editura Polirom, Iași, 1996;
5. Cucoș, C., Pedagogie generală, Editura Polirom, Iași,

2000
6. Ionescu, M., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1995
7. Iucu, R., Managementul și gestiunea clasei de elevi,

Editura Polirom, Iași, 2000
8. Iucu, R., Instruirea școlară, Editura Polirom, Iași, 2001
9. Jinga, I., Învățarea eficientă, Editura Edist, București,

1995
10. Joița, E., Eficiența instruirii, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1998
11. Neacșu, I., Instruire și învățare, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1999
12. Nicola, I., Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1994
13. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis,

București, 2000
14. Radu, I.T., Evaluarea procesului de învățământ, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 2001
15. Stoica, A., Evaluarea curentă și examenele-Ghid pentru

profesori, Editura Prognosis, București, 2001
16. Curriculum național. Programe școlare pentru modulele

de specialitate aprobate de Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului, Consiliul Național pentru
Curriculum, în vigoare
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ANEXA Nr. 2

P R O G R A M A

pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante 

în învățământul preuniversitar, farmacie, profesori

A. Nota de prezentare

Programa se adresează candidaților la concursul de ocupare
a posturilor didactice declarate vacante de specialitate din
învățământul preuniversitar.

Conținutul programei este structurat astfel încât să
corespundă evoluției intervenite în activitatea didactică din
perspectiva abordării curriculare a modulelor de specialitate.

Programa este orientată pe evaluarea calității concepției
didactice și a modalităților concrete prin care profesorul pune
elevii în situații de învățare eficientă, menite să conducă la
formarea capacităților și competențelor prevăzute în standardele
de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai
necesară acum, când flexibilitatea programelor școlare solicită
din partea profesorului efortul de a concepe procese și
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17. Ghiduri  metodologice pentru aplicarea programelor
școlare „Tehnologii” 2002

18. Planurile-cadru, standarde de pregătire profesională și
programele școlare în vigoare – www.edu.ro

II. Teme de specialitate

1. Bronșita cronică. Emfizemul pulmonar (forme clinice,
diagnostic, tratament)

2. Pneumoniile (forme clinice, diagnostic, tratament)
3. Tuberculoza pulmonară (forme clinice, diagnostic,

tratament) 
4. Astmul bronșic (forme clinice, diagnostic, tratament)
5. Insuficiența respiratorie (forme clinice, diagnostic,

tratament)
6. Angina pectorală stabilă și instabilă (forme clinice,

diagnostic, tratament)
7. Infarctul miocardic acut (forme clinice, diagnostic,

tratament)
8. H.T.A., urgențe hipertensive (forme clinice, diagnostic,

tratament)
9. Insuficiența cardiacă (forme clinice, diagnostic, tratament)
10. Moartea subită și resuscitarea cardio-respiratorie 
11. Pancreatitele acute (forme clinice, diagnostic, tratament)
12. Diabetul zaharat (forme clinice, diagnostic, tratament)
13. Ulcerul gastric și duodenal (forme clinice, diagnostic,

tratament)
14. Litiaza biliară (forme clinice, diagnostic, tratament)
15. Poliatrita reumatoidă (forme clinice, diagnostic,

tratament)
16. Anemii (anemia feriprivă, megaloblastică) (generalități,

diagnostic, tratament)
17. Hepatita acută virală (forme clinice, diagnostic, tratament)
18. Cirozele hepatice (forme clinice, diagnostic, tratament)
19. Accidentele vasculare cerebrale ischemice și hemoragice

(forme clinice, diagnostic, tratament)
20. Abdomenul acut chirurgical, peritonite difuze acute,

ocluzia intestinală, apendicita acută, abdomenul acut traumatic
(forme clinice, diagnostic, tratament)

21. Sarcina normală și urmărirea ei 
22. Nutriție și alimentație pediatrică 
23. Infecțiile perinatale (bacteriene și virale) (forme clinice,

diagnostic, tratament)
24. Diareea acută la copil (forme clinice, diagnostic,

tratament)
25. Durerile abdominale recurente la copil (forme clinice,

diagnostic, tratament)

26. Intoxicațiile acute la copil (forme clinice, diagnostic,
tratament)

27. Infecții ale căilor aeriene superioare la copil (forme
clinice, diagnostic, tratament)

28. Astmul bronșic la copil (forme clinice, diagnostic,
tratament)

29. Convulsiile la copil (forme clinice, diagnostic, tratament)
30. Sindromul nefrotic (forme clinice, diagnostic, tratament)
31. Infecțiile tractului urinar (forme clinice, diagnostic,

tratament)
32. Insuficienta renală cronică (forme clinice, diagnostic,

tratament)
33. Cancerul mamar (forme clinice, diagnostic, tratament)
34. Sifilisul (forme clinice, diagnostic, tratament)
35. Metode epidemiologice în sănătatea publică  
36. Hemostaza normală 

Bibliografie

1. Ancar V., Obstetrica, Editura Național, 1998
2. Angelescu N., Patologie chirurgicală pentru admitere în

rezidențiat, ediția a 2-a revăzută și adăugită, Editura
Celsius, 2003

3. Borundel C., Medicină internă pentru cadre medii,
Editura All, 2000

4. Ciofu E., Ciofu C., Esențialul în pediatrie, ediția a 2-a,
Editura Amaltea, București, 2002

5. Dașchievici S., Mihăilescu M., Chirurgie — manual
pentru cadre medii și școli postliceale, Editura Medicală,
București, 2007

6. Enăchescu D., Marcu M., Sănătate publică și
management, Editura All, București, 1999

7. Forsea D., Popescu R., Compendiu de dermatologie și
venerologie, Editura Tehnică, București, pag. 350-367,
1997

8. Gherasim L., Ghiduri de practică medicală, Colegiul
Medicilor din România, Editura Infomedica, București,
vol. 2, pag. 141-151, 2001

9. Harrison’s, Principii de medicina internă, ediția 14,
Editura Teora, București, 2003 (retipărire a ediției din
2001)

10. Harrison’s Principles of Internal Medicine, the 16th edition
(2005), McGraw-Hill Companies, Kasper et al. (editors),
traducere selectivă pentru examenul de rezidențiat,
Editura Medicală, București, 2005. 
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parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care
lucrează și finalităților învățământului postliceal sanitar.

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare
curriculară pentru învățământul postliceal sanitar solicită
abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ.
Astfel, plecând de la ideea definirii și evaluării competențelor
necesare cadrului didactic pentru desfășurarea unui proces
instructiv-educativ eficient, programa vizează:

Competențe specifice

1. Cunoașterea și aprofundarea de către candidați a
conținuturilor științifice de specialitate și metodice pentru
modulele de specialitate

2. Realizarea de conexiuni între conținuturile modulelor de
specialitate și problemele de învățare specifice domeniului de
pregătire

3. Realizarea corelațiilor intra-, inter- și pluridisciplinare ale
conținuturilor

4. Operarea cu standardele de pregătire profesională și
programele școlare pentru proiectarea unui demers didactic
adaptat nivelului de învățământ, calificării și specificului clasei

5. Aplicarea adecvată a principiilor și metodelor specifice
didacticii disciplinelor tehnologice

6. Elaborarea, selectarea și aplicarea unor metode de
evaluare adecvate obiectivelor sau competențelor vizate

7. Proiectarea și/sau selectarea unor conținuturi pentru
programele opționale de tipul aprofundare/extindere/opțional ca
disciplină nouă

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea
educațională

9. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcție
de activitatea de învățare proiectată

10. Transmiterea, în funcție de particularitățile de vârstă ale
elevilor, a conținuturilor astfel încât să dezvolte structuri
operatorii, afective și atitudinale

11. Stimularea potențialului fiecărui elev și dezvoltarea
creativității.

B. Conținuturile programei 

I. Teme de didactică generală și metodica predării disciplinelor
tehnologice

1. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice la

disciplinele tehnologice în concordanță cu curriculumul național

1.1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național,
planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module,
standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale
școlare, auxiliare curriculare

1.2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la
decizia școlii, de tipul: aprofundare/extindere/opțional ca
disciplină nouă

1.3. Obiectivele predării-învățării-evaluării la disciplinele
tehnologice. Obiective-cadru, obiective de referință, competențe
generale, competențe specifice, unități de competență și
competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale

1.4. Proiectarea activității didactice: planificare
calendaristică, proiectarea unității de învățare, proiecte de lecție
(pentru diferite tipuri de lecții), proiectarea de activități de
învățare intra-, inter- și transdisciplinare.

2. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare

la disciplinele tehnologice. Strategii și modalități de integrare în lecție a

activităților cu caracter practic-aplicativ

2.1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare,
caracterizare; utilizarea metodelor centrate pe elev/tehnicilor de
învățare prin cooperare

2.2. Forme de organizare a activității didactice: clasificare,
caracterizare

2.3. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de
predare-învățare-evaluare

2.3.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ
2.3.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor
2.4. Mediul de instruire: cabinete, laboratoare, ateliere, săli

de clasă, ferme didactice, târguri și expoziții, șantiere (descriere,
dotare, condiții de utilizare)

2.5. Evaluarea rezultatelor școlare în concordanță cu
obiectivele curriculare și criteriile de performanță din standardele
de pregătire profesională

2.5.1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de
învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluare, caracterizare

2.5.2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare
(tipuri și caracterizare)

2.5.3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate,
fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate

2.5.4. Tipologia itemilor: definiție, clasificări, caracteristici,
domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalități de corectare
și notare

Bibliografie:

1. Bontaș, I., Pedagogie, Editura All Educational, 1994
2. Cerghit, I., Metode de învățământ, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1998
3. Cerghit, I., Neacșu, I., Negret, I., Pânișoară, I.O.,

Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, 2001
4. Crețu, C., Curriculum diferențiat și personalizat, Editura

Polirom, Iași, 1996
5. Cucoș, C., Pedagogie generală, Editura Polirom, Iași,

2000;
6. Ionescu, M., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1995
7. Iucu, R., Managementul și gestiunea clasei de elevi,

Editura Polirom, Iași, 2000
8. Iucu, R.,Instruirea școlară, Editura Polirom, Iași, 2001
9. Jinga, I., Învățarea eficientă, Editura Edist, București,

1995
10. Joița, E., Eficiența instruirii, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1998
11. Neacșu, I., Instruire și învățare, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1999
12. Nicola, I., Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1994
13. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis,

București, 2000
14. Radu, I.T., Evaluarea procesului de învățământ, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 2001
15. Stoica, A., Evaluarea curentă și examenele — Ghid

pentru profesori, Editura Prognosis, București, 2001
16. Curriculum național. Programe școlare pentru modulele

de specialitate ale Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului, Consiliul Național pentru Curriculum, în
vigoare



17. Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor
școlare „Tehnologii” 2002

18. Planurile-cadru, standarde de pregătire profesională și
programele școlare în vigoare — www.edu.ro

II. Teme de specialitate

1. Caracteristicile generale ale celulei vegetale
2. Caracteristicile generale ale principalelor organe ale

plantei – rădăcina, tulpina, frunza, floarea
3. Principalele încrengături ale regnului vegetal (briofite,

pteridofite și spermatofite) — descriere și reprezentanți
4. Metodele de obținere a produselor vegetale — recoltarea,

uscarea, stabilizarea, condiționarea, conservarea
5. Compoziția plantelor cu acțiune terapeutică
6. Fitoterapie — compoziția și acțiunea terapeutică a

produselor vegetale
7. Apiterapie — compoziția și acțiunea terapeutică a

produselor apicole
8. Acțiunea farmacodinamică a elementelor și combinațiilor

chimice anorganice
9. Noțiuni de farmacocinetică — absorbția, metabolizarea,

eliminarea (sistemul LADME)
10. Mecanismele de acțiune și efectele medicamentelor
11. Farmacografia unui medicament
12. Metode de control al medicamentului
13. Acțiunea farmacodinamică a compușilor organici cu

acțiune asupra SNC
14. Acțiunea farmacodinamică a compușilor organici cu

acțiune asupra SNV
15. Farmacoterapia aparatului respirator — clase de

substanțe, acțiune, reprezentanți
16. Farmacoterapia aparatului cardiovascular — clase de

substanțe, acțiune, reprezentanți
17. Farmacoterapia aparatului digestiv — clase de

substanțe, acțiune, reprezentanți

18. Farmacoterapia aparatului excretor — clase de
substanțe, acțiune, reprezentanți

19. Antibiotice și chimioterapice
20. Antimicotice și antivirale

Bibliografie

1. Lupuleasa D., Fica C., Sipoș E., Tehnologie
farmaceutică, Editura „Carol Davila”, București, 2005

2. Moisescu A.D., E. Toma, Farmacologie clinică, Editura
Medicală, București, 1974

3. Constantinidi M., L. Pănoiu, Z. Marinescu,
Farmacologie, Editura Universul, București, 2003

4. Cristea A. N., Farmacologie, Editura Medicală,
București, 2003

5. Stroescu V., Farmacologie, Editura ALL, București, 2002
6. Fica C., Tehnică farmaceutică, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1974
7. Grințescu I., Botanică, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 1986
8. Zota V., D. Oteleanu, Chimie farmaceutică, Editura

Medicală, București, 1962
9. Bojor O., O. Popescu, Fitoterapie tradițională și

modernă, Editura Fiat Lux, București, 2005
10. Istudor V., Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol.

I, II, III, Editura Medicală, București, 2003—2005
11. Zota V., Chimie farmaceutică, Editura Medicală,

București, 1994
12. Dobrescu D., Farmacoterapie practică, vol. I, II, Editura

Medicală, București, 1989
13. Cionga E., L. Avram, Medicamente chimioterapice,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978
14. *** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Editura

Medicală, București, 1993
15. *** MEMOMED 2007

ANEXA Nr. 3

P R O G R A M A

pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante
în învățământul preuniversitar, farmacie, maiștri instructori

A. Nota de prezentare

Programa se adresează maiștrilor instructori, candidați la
concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante
de instruire/pregătire practică din învățământul preuniversitar
(școală postliceală sanitară).

Conținuturile programei urmăresc sporirea flexibilității,
mobilității ocupaționale și creșterea gradului de adaptabilitate a
maiștrilor instructori la evoluția tehnică, economică și socială în
domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calității concepției
didactice și a modalităților concrete prin care maistrul instructor
pune elevii în situații de învățare eficientă, menite să conducă la
formarea capacităților și competențelor prevăzute în standardele
de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai

necesară acum, când flexibilitatea programelor școlare solicită
din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese și
parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care
lucrează și finalităților învățământului postliceal. 

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare
curriculară pentru învățământul tehnologic, inclusiv postliceal
sanitar, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului
de învățământ. Astfel, plecând de la ideea definirii și evaluării
competențelor necesare cadrului didactic pentru desfășurarea
unui proces instructiv-educativ eficient, programa vizează:

Competențe specifice

1. Cunoașterea și aprofundarea de către candidați a
conținuturilor științifice și metodice de specialitate
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2. Operarea cu standardele de pregătire profesională și
programele școlare pentru proiectarea unui demers didactic
adaptat nivelului de învățământ, calificării și specificului clasei

3. Realizarea corelațiilor intra-, inter- și pluridisciplinare ale
conținuturilor

4. Proiectarea activităților de instruire practică/pregătire
practică în concordanță cu cerințele curriculumului și ale
tehnologiei didactice moderne

5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcție
de activitatea proiectată

6. Organizarea și coordonarea activității de instruire/pregătire
practică în sala de demonstrație, laboratorul școlar și la
agenții/instituțiile publice în scopul formării și dezvoltării
competențelor specifice

7. Selectarea și aplicarea metodelor de evaluare adecvate
activității de instruire/pregătire practică

8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea
educațională

9. Exploatarea instrumentelor, instalațiilor și echipamentelor
în condițiile respectării normelor de protecție și igienă a muncii,
P.S.I. și protecția mediului înconjurător

10. Respectarea normelor de calitate pentru desfășurarea
proceselor și oferirea serviciilor

11. Transmiterea, în funcție de particularitățile de vârstă ale
elevilor, a conținuturilor astfel încât să dezvolte structuri
operatorii, afective și atitudinale

12. Stimularea potențialului fiecărui elev și dezvoltarea
creativității

B. Conținuturile programei

I. Teme de didactică generală și metodica activității de
instruire/pregătire practică

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național,
planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module,
standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale
școlare, auxiliare curriculare

2. Obiective generale, cadru, de referință și operaționale
3. Competențe specifice meseriei: de cunoaștere, de

execuție și sociale
4. Tipuri de lecții specifice instruirii practice:

• lecția de transmitere de cunoștințe 
• lecția de formare și dezvoltare a competențelor de execuție
• lecția de evaluare
• lecția mixtă
• lecția vizită didactică

5. Metode și procedee de predare-învățare adecvate
instruirii/pregătirii practice

6. Mijloace de învățământ specifice activității de
instruire/pregătire practică

7. Tehnici și forme de evaluare
8. Documente necesare proiectării didactice și activității de

instruire/pregătire practică în concordanță cu legislația în vigoare

Bibliografie:

1. I. Cerghit, Metode de învățământ, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1997

2. I. Cerghit, Perfecționarea lecției în școala modernă,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983

3. P. Cociuba ș.a., Metodica pentru perfecționarea
maiștrilor instructori, Editura Economică București, 2000

4. M. Ionescu, I. Radu, Didactica modernă, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1995

5. M. Ionescu, I. Radu, Experiența didactică și
creativitatea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987

6. I. Neacșu, A. Stoica, Ghid general de evaluare și
examinare, Editura Aramis, București, 1996

7. A. Stoica, A. Musteața, Evaluarea rezultatelor școlare,
Editura Lyceum, Chișinău, 1997

8. *** Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

9. *** Curriculum național pentru învățământul profesional
și tehnic

10. *** Planuri-cadru de învățământ pentru învățământul
preuniversitar

II. Teme de specialitate

1. Principalele operații generale și specifice farmaceutice:
cântărire, măsurare, dizolvare, amestecare, filtrare — descriere,
aparatura și ustensilele folosite, importanța 

2. Modul de prescriere, preparare și eliberare a
medicamentul din farmacie — rețeta 

3. Soluții medicamentoase — definiție, clasificare, preparare,
conservare; forme farmaceutice obținute industrial (tipizate) 

4. Organizarea sistemului farmaceutic național 
5. Unitatea farmaceutica de bază — farmacia — definiție,

obiective principale, funcții 
6. Procedee de sterilizare utilizate în practica farmaceutică —

descrierea metodelor fizice. chimice și aseptice 
7. Metodele de obținere a produselor vegetale: recoltarea,

uscarea, stabilizarea, condiționarea, conservarea
8. Metodele de obținere a preparatelor farmaceutice prin

extracția produselor vegetale 
9. Emulsii și suspensii — definiții, metode de preparare,

exemple 
10. Forme farmaceutice solide: 

a) pulberi — definiție FR X- preparare,  pulberi oficinale,
pulberi magistrale, pulberi tipizate, conservare,
eliberare 

b) capsule — definiție, exemple — FR X 
11. Comprimate și drajeuri: — definiție FR X , clasificare,

preparare, exemple. 

Bibliografie

1. Lupuleasa D., Fica C., Sipoș E., Tehnologie
farmaceutică, Editura „Carol Davila”, București, 2005 

2. Fica C., Tehnică farmaceutică, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1974 

3. Bojor O., O. Popescu, Fitoterapie tradițională și
modernă, Editura Fiat Lux, București, 2005

4. Istudor V., Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie,
vol.I, II, III, Editura Medicală, București, 2003 — 2005 

5. Carata Ana, Management, marketing și legislație
farmaceutică, Facultatea de Farmacie, București, 2005

6. *** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Editura
Medicală, București, 1993

7. *** MEMOMED 2007 
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P R E Ț U R I L E
publicațiilor legislative pentru anul 2007

— pe suport fizic —

Prețul Prețul Prețul
Denumirea publicației abonamentului abonamentului abonamentului 

anual (lei) trimestrial (lei) lunar (lei)

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română 1.560 400 140
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis* 260 — —
• Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară 1.400 350 —
• Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.100 525 —
• Monitorul Oficial, Partea a III-a 400 100 —
• Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.600 400 —
• Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.500 375 —
• Monitorul Oficial, Partea a VII-a 500 125 —
• Colecția Legislația României 400 100 —
• Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative 660 165 —
• Breviar legislativ 60 15 —
• Repertoriul actelor normative 109 — —

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

Prețurile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

� 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)
� 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

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
� 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)
� 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)
� ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II

(telefon: 0250/73.54.75, 0744.509.044)
� CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36 

(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
� CARTEXIM — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter

(telefon/fax: 0243/22.06.95)
� CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 

(telefon/fax: 0268/47.05.96)
� 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)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR
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