
(4) Operatorii depozitelor de înmagazinare au obligația de a
publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii
calorifice superioare determinate la interfața sistemului național
de transport cu depozitul de înmagazinare.”

8. Articolul 105 va avea următorul cuprins:
„Art. 105. — Furnizorii au obligația de a asigura

comunicarea, prin intermediul facturilor lunare, către

consumatorii lor a informațiilor legate de accizarea gazelor
naturale, consumul de gaze naturale exprimat în metri cubi,
valoarea puterii calorifice superioare folosită la facturare și
cantitatea totală de energie consumată.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de
1 decembrie 2008.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș

București, 4 noiembrie 2008.
Nr. 125.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N
pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale 

nr. 1/2008

În temeiul art. 3 coroborat cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul
ordin:

Art. 1. — Se aprobă Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 11 noiembrie 2008.
Nr. 1.537.

ANEXĂ

D E C I Z I A  C O M I S I E I  D E  P R O C E D U R I  F I S C A L E  
Nr. 1/2008

1. În sensul art. 1221 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, al art. 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării
judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și al art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu
modificările ulterioare:

— începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, în cazul contribuabililor pentru care s-a deschis procedura reorganizării
judiciare și a insolvenței, după caz, nu se mai datorează și nu se mai calculează
obligații fiscale accesorii pentru creanțele înscrise la masa credală și pentru cele
rezultate din activitatea curentă, indiferent de data deschiderii acestei proceduri.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

O R D I N
privind stabilirea specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice în care pot solicita

confirmarea în rezidențiat medicii, medicii dentiști și farmaciștii care ocupă prin concurs 
posturi de preparatori sau asistenți universitari în instituții de învățământ superior medical,

medico-dentar și farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent 
în nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua 

de asistență medicală

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și
salarizare nr. E.N. 11.781/2008,

în temeiul dispozițiilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății publice emite prezentul ordin.

Art. 1. — Specialitățile medicale, medico-dentare și
farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidențiat
medicii, medicii dentiști și farmaciștii care ocupă prin concurs
posturi de preparatori sau asistenți universitari în instituții de
învățământ superior medical, medico-dentar și farmaceutic la
discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice, pentru
rețeaua de asistență medicală se stabilesc după cum urmează:

1. Facultatea de Medicină:
— epidemiologie;
— expertiza medicală a capacității de muncă;
— farmacologie clinică;
— igienă;
— medicină de familie;
— medicină de laborator;
— medicină de urgență;
— medicină sportivă;
— radiologie-imagistică medicală;
— sănătate publică și management.
2. Facultatea de Medicină Dentară:
— chirurgie dento-alveolară;

— ortodonție și ortopedie dento-facială.
3. Facultatea de Farmacie:
— farmacie clinică;
— laborator farmaceutic.
Art. 2. — Rezidenții care ocupă prin concurs posturi de

preparatori sau asistenți universitari în instituții de învățământ
superior medical, medico-dentar și farmaceutic la discipline
didactice care nu au corespondent în nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pot
continua pregătirea în specialitatea în care sunt confirmați sau
pot solicita confirmarea în una dintre specialitățile prevăzute la
art.1.

Art. 3. — Pregătirea în rezidențiat se face în aceleași condiții
cu cele prevăzute pentru rezidenții confirmați pe bază de
concurs organizat de Ministerul Sănătății Publice.

Art. 4. — Direcția generală organizare, resurse umane,
dezvoltare profesională și salarizare va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 12 noiembrie 2008.
Nr. 1.862.

2. În sensul art. 111 alin. (7) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare:

— în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 1071 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declararea și plata
impozitelor și a contribuțiilor aferente veniturilor din salarii se fac lunar, începând
cu luna următoare trimestrului în care au devenit plătitori de impozit pe profit.
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