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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om ∫i mediu ale substan˛elor notificate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 36 lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea substan˛elor ∫i preparatelor chimice periculoase,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 451/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re stabile∫te principiile
generale pentru evaluarea riscurilor pentru om ∫i mediu
prezentate de substan˛ele notificate.
(2) Autoritatea competent„ pentru evaluarea riscurilor
pentru om ∫i pentru mediu ale substan˛elor notificate este
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Substan˛e ∫i Preparate Chimice
Periculoase, denumit„ Ón continuare autoritate competent„.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale autoritatea competent„
colaboreaz„ cu Comitetul interministerial ∫tiin˛ific consultativ
pentru evaluarea toxicit„˛ii ∫i ecotoxicit„˛ii substan˛elor
chimice periculoase.
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei hot„r‚ri, urm„toarele
expresii se definesc astfel:
1. identificarea pericolelor — activitatea prin care se
identific„ efectele adverse pe care o substan˛„ are
capacitatea intrinsec„ de a le produce;
2. evaluarea rela˛iei doz„—r„spuns sau concentra˛ie—efect —
estimarea rela˛iei Óntre doz„ sau nivelul de expunere la o
anumit„ substan˛„ ∫i inciden˛a ∫i gravitatea efectului;
3. evaluarea expunerii — determinarea emisiilor, c„ilor
de transfer ∫i a vitezelor de p„trundere a substan˛ei,
precum ∫i de transformare sau degradare a acesteia, Ón
vederea estim„rii concentra˛iilor/dozelor la care popula˛iile
umane sau componentele de mediu sunt sau pot fi expuse;
4. caracterizarea riscurilor — estimarea inciden˛ei ∫i
gravit„˛ii efectelor adverse susceptibile a se produce Ón
cadrul unei popula˛ii umane sau Óntr-o component„ de
mediu, datorit„ expunerii reale sau previzibile la o
substan˛„; caracterizarea poate include estimarea riscurilor,
adic„ cuantificarea acestei probabilit„˛i;
5. recomand„ri de reducere a riscului — recomand„ri
care permit reducerea riscurilor pe care le prezint„
comercializarea substan˛ei pentru om ∫i/sau mediu.
Recomand„rile pot include:
a) modific„ri ale clasific„rii, ambal„rii sau etichet„rii
substan˛ei propuse de notificator Ón dosarul de notificare
depus Ón conformitate cu prevederile art. 4, art. 6 alin. (1)
sau ale art. 6 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.300/2002 privind notificarea substan˛elor chimice, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) modific„ri ale fi∫ei tehnice de securitate propuse de
notificator Ón dosarul de notificare depus Ón conformitate cu
prevederile art. 4, art. 6 alin. (1) sau ale art. 6 alin. (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
c) modific„ri ale metodelor ∫i m„surilor de precau˛ie
recomandate sau ale m„surilor de urgen˛„, prev„zute la
pct. 2.3, 2.4 ∫i 2.5 din anexele nr. 1, 3 sau 4 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile

ulterioare, propuse de notificator Ón dosarul tehnic de
notificare depus Ón conformitate cu prevederile art. 4, art. 6
alin. (1) sau ale art. 6 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
d) recomand„ri pentru autorit„˛ile de control responsabile
de a avea Ón vedere m„suri adecvate de protec˛ie pentru
om ∫i/sau mediu fa˛„ de riscurile identificate.
(2) Expresiile definite la alin. (1) se completeaz„ cu
termenii ∫i expresiile definite la art. 6 ∫i 7 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea ∫i ambalarea substan˛elor ∫i preparatelor
chimice periculoase, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 451/2001, ∫i la art. 2 lit. b), f) ∫i g) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL II
Evaluarea riscurilor
Art. 3. — (1) Evaluarea riscurilor include identificarea
pericolelor ∫i, dup„ caz, evaluarea rela˛iei doz„—r„spuns
sau concentra˛ie—efect, evaluarea expunerii ∫i caracterizarea
riscurilor. Œn mod normal, evaluarea riscurilor se efectueaz„
Ón conformitate cu procedurile prev„zute la art. 4 ∫i 5.
(2) Far„ a aduce atingere prevederilor alin. (1), riscurile
asociate unor efecte specifice, cum ar fi epuizarea stratului
de ozon, pentru care procedurile prev„zute la art. 4 ∫i 5
sunt imposibil de pus Ón practic„, se evalueaz„ caz cu caz
∫i autoritatea competent„ va include o descriere complet„
∫i justificarea unei astfel de evalu„ri Ón raportul scris
transmis Comisiei Europene Ón conformitate cu prevederile
art. 7.
(3) Œn procedura de evaluare a expunerii autoritatea
competent„ ia Ón considerare acele popula˛ii umane sau
componente de mediu pentru care expunerea la o
substan˛„ este rezonabil previzibil„ pe baza informa˛iilor
disponibile despre substan˛a respectiv„, Ón special a
informa˛iilor privind depozitarea, Óncorporarea Óntr-un
preparat sau alt proces de prelucrare, utilizarea ∫i
eliminarea ori recuperarea acesteia.
(4) Evaluarea riscurilor conduce la una sau mai multe
dintre urm„toarele concluzii:
a) substan˛a nu produce motive imediate de Óngrijorare
∫i nu este necesar a fi evaluat„ din nou, anterior
comunic„rii informa˛iilor suplimentare conform art. 5
alin. (1), art. 6 alin. (3) ∫i (4) sau art. 12 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
b) substan˛a produce motive de Óngrijorare ∫i autoritatea
competent„ decide ce informa˛ii suplimentare sunt necesare
pentru revizuirea evalu„rii, cererea pentru aceste informa˛ii
fiind am‚nat„ p‚n„ c‚nd cantitatea introdus„ pe pia˛„
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atinge nivelul urm„tor de tonaj, conform art. 5 alin. (1),
art. 6 alin. (3) ∫i (4) sau art. 12 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
c) substan˛a produce motive de Óngrijorare ∫i trebuie
solicitate imediat informa˛ii suplimentare;
d) substan˛a produce motive de Óngrijorare ∫i autoritatea
competent„ trebuie s„ fac„ imediat recomand„ri de
reducere a riscurilor.
(5) C‚nd evaluarea riscurilor indic„ una dintre concluziile
prev„zute la alin. (4) lit. b), c) sau d), autoritatea
competent„ poate informa notificatorul despre concluziile
sale ∫i Ói poate acorda posibilitatea de a-∫i prezenta
observa˛iile Ón leg„tur„ cu acest subiect ∫i de a furniza
informa˛ii suplimentare. Autoritatea competent„ va utiliza
toate informa˛iile relevante pentru reevaluarea riscurilor
Ónainte de a transmite evaluarea c„tre Comisia European„
Ón conformitate cu prevederile art. 16 2 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(6) Œn recomand„rile sale de reducere a riscurilor
aferente unei substan˛e autoritatea competent„ are Ón
vedere faptul c„ reducerea expunerii unor categorii de
popula˛ii umane sau a unor componente ale mediului poate
m„ri expunerea unor alte categorii de popula˛ii umane sau
componente ale mediului.
Art. 4. — (1) Pentru fiecare substan˛„ notificat„ Ón
conformitate cu prevederile art. 4, ale art. 6 alin. (1) sau
(2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, autoritatea competent„ efectueaz„
evaluarea riscurilor, a c„rei prim„ etap„ este identificarea
pericolelor. Aceast„ etap„ vizeaz„ cel pu˛in propriet„˛ile ∫i
efectele adverse poten˛iale prev„zute Ón anexa nr. 1
sec˛iunea A ∫i Ón anexa nr. 2 sec˛iunea A. Dup„ aceast„
etap„ autoritatea competent„ parcurge urm„toarele etape
de ac˛iune, care se realizeaz„ Ón conformitate cu liniile
directoare prev„zute Ón anexa nr. 1 sec˛iunea B ∫i Ón
anexa nr. 2 sec˛iunea B:
a) (i) evaluarea rela˛iei doz„—r„spuns sau concentra˛ie—
efect, dac„ este cazul;
(ii) evaluarea expunerii la care orice popula˛ie
uman„, ca de exemplu: lucr„tori, consumatori ∫i
persoane expuse indirect prin contact cu mediul,
este susceptibil„ a fi supus„;
b) caracterizarea riscurilor.
(2) Se pot excepta de la prevederile alin. (1)
urm„toarele situa˛ii:
a) dac„ a fost efectuat testul pentru identificarea
pericolului asociat cu un efect sau o proprietate specific„ ∫i
rezultatele nu au condus la clasificarea substan˛ei Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 200/2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 451/2001, evaluarea riscului legat
de acest efect sau proprietate nu trebuie s„ includ„
ac˛iunile prev„zute la alin. (1) lit. a) ∫i b), fiind aplicabile
concluziile prev„zute la art. 3 alin. (4) lit. a), Ón afar„ de
cazul Ón care exist„ alte motive Óntemeiate de Óngrijorare; ∫i
b) dac„ testul pentru identificarea pericolului asociat cu
un efect sau o proprietate specific„ nu a fost Ónc„ efectuat,
acest efect sau proprietate nu trebuie luat„ Ón considerare
Ón procesul de evaluare a riscurilor, Ón afar„ de cazul Ón
care exist„ alte motive Óntemeiate de Óngrijorare.
Art. 5. — (1) Pentru fiecare substan˛„ notificat„ Ón
conformitate cu prevederile art. 4, art. 6 alin. (1) sau (2)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, autoritatea competent„ realizeaz„
evaluarea riscurilor privind efectele substan˛ei asupra
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mediului, a c„rei prim„ etap„ este identificarea pericolelor.
Dup„ aceast„ etap„ autoritatea competent„ parcurge
etapele urm„toare de ac˛iune, care se realizeaz„ Ón
conformitate cu liniile directoare prev„zute Ón anexa nr. 3:
a) (i) evaluarea rela˛iei doz„—r„spuns sau concentra˛ie—
efect, dac„ este cazul;
(ii) evaluarea expunerii la care componentele de
mediu — mediu acvatic, terestru ∫i aerian — sunt
susceptibile a fi supuse;
b) caracterizarea riscurilor.
(2) Se pot excepta de la prevederile alin. (1)
urm„toarele situa˛ii:
a) pentru substan˛ele notificate conform prevederilor
art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care nu sunt
clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, evaluarea
riscurilor nu trebuie s„ includ„ ac˛iunile prev„zute la
alin. (1) lit. a) ∫i b), fiind aplicabile concluziile prev„zute la
art. 3 alin. (4) lit. a), Ón afar„ de cazul Ón care exist„ alte
motive Óntemeiate de Óngrijorare; ∫i
b) pentru substan˛ele notificate conform prevederilor
art. 6 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
cazul Ón care nu exist„ date suficiente pentru a le clasifica
Ón categoria substan˛elor periculoase pentru mediu,
identificarea pericolelor se stabile∫te pe baza altor date, ca
de exemplu datele existente privind propriet„˛ile fizicochimice ∫i propriet„˛ile toxice, dac„ exist„ motive
Óntemeiate de Óngrijorare privind efectele asupra mediului.
Œn cazul Ón care nu exist„ motive Óntemeiate de Óngrijorare,
evaluarea riscurilor nu trebuie s„ includ„ ac˛iunile
prev„zute la alin. (1) lit. a) ∫i b), fiind aplicabile concluziile
prev„zute la art. 3 alin. (4) lit. a).
Art. 6. — (1) Dup„ efectuarea evalu„rii riscurilor
conform prevederilor art. 4 ∫i 5 ∫i anexelor nr. 1—3,
autoritatea competent„ determin„, conform anexei nr. 4,
care dintre concluziile prev„zute la art. 3 alin. (4) sunt
aplicabile ∫i adopt„, dac„ este cazul, m„surile prev„zute la
art. 3 alin. (5).
(2) C‚nd se primesc informa˛ii suplimentare Ón
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) ∫i
(4), art. 12 alin. (1) sau ale art. 16 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.300/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, evaluarea riscurilor, efectuat„ conform
prevederilor art. 4 ∫i 5 ∫i anexelor nr. 1—3, trebuie
rev„zut„ ∫i, dac„ este necesar, revizuit„.
Art. 7. — (1) Dup„ finalizarea evalu„rii riscurilor Ón
conformitate cu prevederile art. 4 ∫i 5, precum ∫i dup„
elaborarea concluziilor conform prevederilor art. 6,
autoritatea competent„ preg„te∫te un raport scris care
con˛ine cel pu˛in informa˛iile prev„zute Ón anexa nr. 5.
Raportul va fi trimis Comisiei Europene Ón conformitate cu
prevederile art. 162 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Ca urmare a
revizuirii evalu„rii riscurilor pe baza informa˛iilor
suplimentare primite de la notificator, raportul se
reactualizeaz„ ∫i se transmite Comisiei Europene.
(2) Œn cazul Ón care, Ón conformitate cu prevederile
art. 16 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, autorit„˛ile competente
ajung la un acord asupra raportului scris privind evaluarea
riscurilor sau asupra revizuirii evalu„rii riscurilor, o copie a
raportului este pus„ la dispozi˛ia notificatorului, la solicitarea
acestuia.
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CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale

riscurilor prezentate de substan˛ele notificate pentru om ∫i
pentru mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial nr. L 227 din

Art. 8. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 9. — Prezenta hot„r‚re transpune Directiva
Comisiei 93/67/CEE de stabilire a principiilor de evaluare a

8 septembrie 1993.
Art. 10. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Ion Bazac,
secretar de stat
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.167.

ANEXA Nr. 1
E V A L U A R E A R I S C U R I L O R: S √ N √ T A T E A U M A N √ — T O X I C I T A T E

Sec˛iunea A
Evaluarea riscurilor, efectuat„ Ón conformitate cu
prevederile art. 4 din hot„r‚re, ia Ón considerare
urm„toarele efecte toxice poten˛iale ∫i urm„toarele popula˛ii
umane susceptibile a fi expuse:
Efecte:
1. toxicitate acut„;
2. iritare;
3. efecte corosive;
4. sensibilizare;
5. toxicitatea la doze repetate;
6. mutagenitate;
7. carcinogenitate;
8. toxicitate pentru reproducere.
Popula˛ii umane:
1. lucr„tori;
2. consumatori;
3. persoane expuse indirect prin contact cu mediul.
Sec˛iunea B
1. Identificarea pericolelor
1.1. Œn cazurile Ón care a fost efectuat testul adecvat
pentru identificarea pericolului asociat unui efect poten˛ial
specific, dar rezultatele nu au condus la clasificarea
substan˛ei conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din
hot„r‚re, caracterizarea riscului asociat acestui efect nu
este necesar„ dec‚t Ón cazul Ón care exist„ alte motive
Óntemeiate de Óngrijorare, cum ar fi rezultate pozitive ale
testului de mutagenitate in vitro.
1.2. Œn cazurile Ón care nu a fost efectuat testul adecvat
pentru identificarea pericolului asociat unui efect poten˛ial
specific conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din
hot„r‚re, caracterizarea riscului asociat acestui efect nu
este necesar„ dec‚t Ón cazul Ón care exist„ alte motive
Óntemeiate de Óngrijorare, cum ar fi considera˛ii privind
expunerea sau indica˛ii de toxicitate poten˛ial„ din rela˛iile
structur„—activitate.

2. Evaluarea rela˛iei doz„—r„spuns sau concentra˛ie—
efect
2.1. Pentru toxicitatea la doze repetate ∫i toxicitatea
pentru reproducere se evalueaz„ rela˛ia doz„—r„spuns ∫i,
Ón m„sura posibilit„˛ilor, se identific„ nivelul concentra˛iei la
care nu se observ„ nici un efect advers — NOAEL. Dac„
nu este posibil„ identificarea NOAEL, se identific„
doza/concentra˛ia cea mai mic„ asociat„ unui efect advers,
cum ar fi cel mai mic nivel al concentra˛iei la care se
observ„ un efect advers — LOAEL.
2.2. Œn ceea ce prive∫te toxicitatea acut„, corosivitatea
∫i iritabilitatea nu este posibil, Ón mod obi∫nuit, s„ se ob˛in„
NOAEL sau LOAEL pe baza rezultatelor testelor efectuate
Ón conformitate cu cerin˛ele Hot„r‚rii Guvernului
nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea
substan˛elor ∫i preparatelor chimice periculoase. Pentru
toxicitatea acut„ se determin„ valoarea LD 50 ori LC 50
sau, atunci c‚nd a fost utilizat„ metoda dozei fixe, va fi
ob˛inut„ doza discriminatorie. Pentru celelalte efecte este
suficient s„ se evalueze dac„ substan˛a are capacitatea
intrinsec„ de a produce astfel de efecte.
2.3. Pentru mutagenitate ∫i carcinogenitate este suficient
s„ se evalueze dac„ substan˛a are capacitatea intrinsec„
de a produce astfel de efecte. Totu∫i, dac„ se poate
demonstra c„ substan˛a identificat„ drept cancerigen„ nu
este toxic„ pentru reproducere, este adecvat s„ se
identifice NOAEL/LOAEL, conform prevederilor pct. 2.1.
2.4. Œn ceea ce prive∫te sensibilizarea cutanat„ ∫i
sensibilizarea c„ilor respiratorii, Ón m„sura Ón care nu exist„
un consens privind posibilitatea de a se identifica
doza/concentra˛ia sub care nu se pot produce efecte
adverse la un subiect deja sensibilizat la o substan˛„ dat„,
este suficient s„ se evalueze dac„ substan˛a are
capacitatea intrinsec„ de a produce astfel de efecte.
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3. Evaluarea expunerii
3.1. Se efectueaz„ o evaluare a expunerii pentru fiecare
categorie de popula˛ie uman„ — lucr„tori, consumatori ∫i
persoane expuse indirect prin contact cu mediul — pentru
care este previzibil„, Ón mod rezonabil, expunerea la o
substan˛„. Obiectivul evalu„rii este acela de a face o
estimare calitativ„ sau cantitativ„ a dozei/concentra˛iei
substan˛ei la care o popula˛ie uman„ este sau poate fi
expus„. Aceast„ estimare ˛ine cont de varia˛iile spa˛iale ∫i
temporale Ón modul de expunere.
3.2. Evaluarea expunerii se bazeaz„ pe informa˛iile din
dosarul tehnic constituit Ón conformitate cu sec˛iunea 2 din
anexa nr. 1, anexa nr. 3 sau anexa nr. 4 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substan˛elor
chimice, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 693/2004, ∫i pe orice alte informa˛ii disponibile ∫i
relevante. Dac„ este cazul, o aten˛ie deosebit„ se acord„
urm„toarelor:
(i) datele privind expunerea, m„surate adecvat;
(ii) cantitatea de substan˛„ existent„ pe pia˛„;
(iii) forma sub care substan˛a este comercializat„
∫i/sau utilizat„, de exemplu substan˛a ca atare sau
sub form„ de component„ a unui preparat;
(iv) categoriile de utilizare ∫i gradul de containerizare;
(v) datele referitoare la prelucrare, Ón cazul Ón care
acestea sunt relevante;
(vi) propriet„˛ile fizico-chimice ale substan˛ei, incluz‚nd,
dac„ sunt relevante, propriet„˛ile dob‚ndite Ón
timpul procesului de prelucrare, de exemplu
formarea aerosolilor;
(vii) calea probabil„ de expunere ∫i poten˛ialul de
absorb˛ie;
(viii) frecven˛a ∫i durata expunerii;
(ix) tipul ∫i m„rimea popula˛iei/popula˛iilor specifice
expuse, dac„ aceste informa˛ii sunt disponibile.
3.3. Dac„ se utilizeaz„ metode predictive pentru
estimarea nivelurilor de expunere, se acord„ prioritate
datelor relevante de monitorizare referitoare la substan˛ele
cu moduri de utilizare ∫i expunere similare.
3.4. Dac„ substan˛a este con˛inut„ Óntr-un preparat,
expunerea la acea substan˛„ din preparat este luat„ Ón
considerare numai dac„ preparatul este clasificat pe baza
propriet„˛ilor toxicologice ale substan˛ei Ón conformitate cu
prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea
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substan˛elor ∫i preparatelor chimice periculoase, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 451/2001, Ón afar„ de
cazul Ón care exist„ alte motive Óntemeiate de Óngrijorare.
4. Caracterizarea riscurilor
4.1. Atunci c‚nd pentru oricare dintre efectele prev„zute
Ón sec˛iunea A se identific„ un NOAEL sau un LOAEL,
caracterizarea riscului asociat fiec„ruia dintre aceste efecte
implic„ compararea NOAEL sau LOAEL cu doza/
concentra˛ia estimat„ la care popula˛ia/popula˛iile
uman„/umane este/sunt expus„/expuse. Dac„ este
disponibil„ o estimare cantitativ„ a expunerii, se determin„
raportul dintre nivelul expunerii ∫i N(L)OAEL. Pe baza
compara˛iei dintre estim„rile cantitative ∫i calitative ale
expunerii ∫i N(L)OAEL, autoritatea competent„ decide care
dintre cele patru concluzii prev„zute la art. 3 alin. (4) din
hot„r‚re este aplicabil„.
4.2. Atunci c‚nd pentru oricare dintre efectele prev„zute
Ón sec˛iunea A nu s-a determinat N(L)OAEL, caracterizarea
riscului asociat fiec„ruia dintre aceste efecte implic„ o
evaluare a probabilit„˛ii de apari˛ie a acestui efect, pe baza
informa˛iilor cantitative ∫i/sau calitative referitoare la
expunerea popula˛iilor umane considerate1). Dup„ efectuarea
aceste evalu„ri autoritatea competent„ decide care dintre
cele patru concluzii prev„zute la art. 3 alin. (4) din hot„r‚re
este aplicabil„.
4.3. Pentru a decide care dintre cele patru concluzii
prev„zute la art. 3 alin. (4) din hot„r‚re este aplicabil„,
autoritatea competent„ trebuie s„ ia Ón considerare, printre
altele, ∫i:
(i) incertitudinea generat„ Ón special de variabilitatea
datelor experimentale ∫i de varia˛ia intra- ∫i
interspecii;
(ii) natura ∫i severitatea efectelor;
(iii) popula˛ia uman„ la care se refer„ informa˛iile
cantitative ∫i/sau calitative privind expunerea.
5. Integrarea
5.1. Œn conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din
hot„r‚re, caracterizarea riscurilor poate fi efectuat„ pentru
mai multe efecte adverse poten˛iale sau pentru mai multe
popula˛ii umane. Œn aceste cazuri autoritatea competent„
decide care dintre cele patru concluzii prev„zute la art. 3
alin. (4) din hot„r‚re este aplicabil„ pentru fiecare efect.
Dup„ efectuarea evalu„rii riscurilor, autoritatea competent„
reexamineaz„ diferitele concluzii ∫i emite concluzii integrate
privind toxicitatea global„ a substan˛ei.

1) Atunci c‚nd, de∫i N(L)OAEL nu a fost determinat, rezultatele test„rii demonstreaz„ c„ exist„ o rela˛ie Óntre doza/concentra˛ia ∫i gravitatea
unui efect advers sau atunci c‚nd, Ón cadrul unei metode de testare ce utilizeaz„ o singur„ doz„/concentra˛ie, este posibil„ evaluarea gravit„˛ii relative
a efectului, aceste informa˛ii trebuie, de asemenea, luate Ón considerare la evaluarea probabilit„˛ii de apari˛ie a efectului.

ANEXA Nr. 2
E V A L U A R E A R I S C U R I L O R:
S √ N √ T A T E A U M A N √ — P R O P R I E T √ fi I F I Z I C O-C H I M I C E

Sec˛iunea A
Evaluarea riscurilor, efectuat„ Ón conformitate cu
prevederile art. 4 din hot„r‚re, trebuie s„ ˛in„ cont de
efectele adverse poten˛iale care pot s„ apar„ la
urm„toarele categorii de popula˛ii umane susceptibile a fi
expuse la substan˛ele care au urm„toarele propriet„˛i:
Propriet„˛i:
1. explozivitate;
2. inflamabilitate;
3. poten˛ial de oxidare.

Popula˛ii umane:
1. lucr„tori;
2. consumatori;
3. persoane expuse indirect prin contact cu mediul.
Sec˛iunea B
1. Identificarea pericolului
1.1. Œn cazurile Ón care a fost efectuat testul adecvat
pentru identificarea pericolului asociat unei propriet„˛i
specifice, dar rezultatele nu au condus la clasificarea
substan˛ei conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din
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hot„r‚re, caracterizarea riscului asociat acestei propriet„˛i
nu este necesar„ dec‚t Ón cazul Ón care exist„ alte motive
Óntemeiate de Óngrijorare.
1.2. Œn cazurile Ón care nu a fost efectuat testul adecvat
pentru identificarea pericolului asociat unei propriet„˛i
specifice conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din
hot„r‚re, caracterizarea riscului asociat acestei propriet„˛i
nu este necesar„ dec‚t Ón cazul Ón care exist„ alte motive
Óntemeiate de Óngrijorare.
2. Evaluarea expunerii
2.1. Œn cazul Ón care caracterizarea riscului a fost
efectuat„ Ón conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din
hot„r‚re, este necesar s„ se determine doar condi˛iile de
utilizare previzibile Ón mod rezonabil, pe baza informa˛iilor
privind substan˛a, incluse Ón dosarul tehnic conform
prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1, anexa nr. 3 sau anexa
nr. 4 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, modificat„ ∫i
completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 693/2004.

3. Caracterizarea riscurilor
3.1. Caracterizarea riscurilor implic„ evaluarea
probabilit„˛ii apari˛iei unui efect advers Ón condi˛ii de
utilizare previzibile Ón mod rezonabil. Dac„ aceast„
evaluare indic„ faptul c„ nu apare un efect advers, Ón mod
normal se aplic„ concluzia prev„zut„ la art. 3 alin. (4)
lit. a) din hot„r‚re. Dac„ aceast„ evaluare indic„ faptul c„
se produce un efect advers, Ón mod normal se aplic„
concluzia prev„zut„ la art. 3 alin. (4) lit. d) din hot„r‚re.
4. Integrarea
4.1. Atunci c‚nd rezult„ diferite recomand„ri de
reducere a riscurilor pentru diferite efecte sau diferite
popula˛ii umane, aceste recomand„ri sunt revizuite dup„
efectuarea evalu„rii riscurilor ∫i autoritatea competent„
formuleaz„ recomand„ri integrate.

ANEXA Nr. 3
E V A L U A R E A R I S C U R I L O R: M E D I U

1. Identificarea pericolului
1.1. Pentru substan˛ele neclasificate ca periculoase
pentru mediu conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) din
hot„r‚re, autoritatea competent„ analizeaz„ existen˛a altor
motive Óntemeiate de Óngrijorare pentru a efectua
caracterizarea riscurilor ∫i ia Ón considerare, Ón special:
(i) indica˛iile privind poten˛ialul de bioacumulare a
substan˛ei;
(ii) forma curbei toxicitate/timp Ón cadrul testelor de
ecotoxicitate;
(iii) indica˛ii privind alte efecte adverse pe baza
studiilor de toxicitate, de exemplu clasificarea unei
substan˛e ca fiind mutagen„, toxic„ ori foarte
toxic„ sau nociv„ cu fraza de risc R40 îPosibil
efect cancerigen — dovezi insuficiente“ sau R48
îPericol de efecte grave asupra s„n„t„˛ii Ón caz de
expunere prelungit„“;
(iv) date privind substan˛e similare din punct de vedere
structural.
1.2. Dac„ autoritatea competent„ consider„ c„ sunt
motive Óntemeiate pentru a efectua caracterizarea riscurilor
pentru o substan˛„ neclasificat„ ca fiind periculoas„ pentru
mediu ∫i pentru care nu exist„ suficiente date privind
efectele asupra organismelor conform prevederilor art. 5
alin. (2) lit. b) din hot„r‚re, aceasta aplic„, dup„ caz,
prevederile art. 3 alin. (4) lit. b) sau c) din hot„r‚re.
2. Evaluarea rela˛iei doz„—r„spuns sau concentra˛ie—
efect
2.1. Obiectivul este acela de a determina concentra˛ia
de substan˛„ sub care nu se previzioneaz„ apari˛ia de
efecte adverse Ón componentele de mediu.
Aceast„ concentra˛ie este denumit„ concentra˛ie
previzibil„ f„r„ efect (PNEC).
2.2. PNEC este determinat„ pe baza informa˛iilor
referitoare la efectele asupra organismelor incluse Ón
dosarul de notificare, prev„zute la pct. 5 din anexa nr. 1
sau Ón anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002,

modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 693/2004, precum ∫i pe baza studiilor de ecotoxicitate
prev„zute Ón anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.300/2002, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 693/2004.
2.3. Pentru calcularea PNEC se aplic„ un factor de
evaluare la valorile rezultate din testele efectuate pe
organisme, de exemplu: LD 50 — doz„ letal„ medie,
LC 50 — concentra˛ie letal„ medie, EC 50 — concentra˛ie
efectiv„ medie, IC 50 — concentra˛ie ce provoac„ inhibi˛ia
cu 50% a unui parametru dat, cum ar fi cre∫terea,
NOEL (C) — doza/concentra˛ia la care nu se observ„ nici
un efect advers, LOEL (C) — doza/concentra˛ia cea mai
mic„ la care se observ„ un efect advers.
2.4. Un factor de evaluare este expresia gradului de
incertitudine la extrapolarea, la mediul real, a datelor
rezultate Ón urma testelor pe un num„r limitat de specii. De
aceea, Ón general, cu c‚t datele sunt mai numeroase ∫i
durata testelor mai mare, cu at‚t gradul de incertitudine ∫i
m„rimea factorului de evaluare sunt mai mici1).
3. Evaluarea expunerii
3.1. Obiectivul evalu„rii expunerii const„ Ón a previziona
concentra˛ia substan˛ei care poate fi eventual prezent„ Ón
mediu. Aceast„ concentra˛ie este denumit„ concentra˛ia
previzibil„ Ón mediu — PEC. Totu∫i, Ón unele cazuri nu se
poate stabili PEC ∫i atunci trebuie efectuat„ o estimare
calitativ„ a expunerii.
3.2. PEC sau, unde se impune, estimarea calitativ„ a
expunerii se determin„ numai pentru componentele de
mediu susceptibile de a fi expuse emisiilor, evacu„rilor,
elimin„rilor sau difuziilor.

1) Un factor de evaluare de ordinul 1.000 este aplicat, de regul„, uneia dintre valorile L(E) C 50 ob˛inut„ din rezultatele testelor de toxicitate
acut„, dar acest factor poate fi redus, lu‚ndu-se Ón considerare alte informa˛ii relevante. Un factor mai mic de evaluare este aplicat de obicei unei valori
NOEC ob˛inute din rezultatele testelor de toxicitate cronic„.
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3.3. Determinarea PEC sau a estim„rii calitative a
expunerii se realizeaz„ pe baza informa˛iilor con˛inute Ón
dosarul tehnic Óntocmit conform anexelor nr. 1, 2, 3 sau 4
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.300/2002, modificat„ ∫i
completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 693/2004, care
includ, dup„ caz, urm„toarele informa˛ii:
(i) date de expunere adecvat m„surate;
(ii) cantitatea de substan˛„ existent„ pe pia˛„;
(iii) forma sub care substan˛a este comercializat„
∫i/sau utilizat„, de exemplu, substan˛a ca atare
sau sub form„ de component al unui preparat;
(iv) categoriile de utilizare ∫i gradul de containerizare;
(v) datele referitoare la prelucrare, Ón cazul Ón care
acestea sunt relevante;
(vi) propriet„˛ile fizico-chimice ale substan˛ei, Ón special
punctul de topire, punctul de fierbere, presiunea
vaporilor, tensiunea superficial„, solubilitatea Ón
ap„, coeficientul de parti˛ie n-octanol/ap„;
(vii) calea probabil„ de p„trundere Ón componentele
mediului ∫i poten˛ialul de adsorb˛ie/desorb˛ie ∫i
degradare;
(viii) frecven˛a ∫i durata expunerii.
3.4. Pentru substan˛ele introduse pe pia˛„ Ón cantit„˛i
mai mici sau egale cu 10 tone/an sau 50 tone cumulat,
factorul PEC sau estimarea calitativ„ a expunerii se
determin„, de regul„, pentru mediul local Ón care substan˛a
este susceptibil„ de a fi eliberat„.
4. Caracterizarea riscurilor
4.1. Pentru o component„ de mediu dat„, caracterizarea
riscurilor implic„, Ón m„sura posibilului, compara˛ia dintre
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PEC ∫i PNEC, astfel Ónc‚t s„ se ob˛in„ raportul
PEC/PNEC. Dac„ raportul PEC/PNEC este mai mic sau
egal cu 1, se aplic„ concluzia prev„zut„ la art. 3 alin. (4)
lit. a) din hot„r‚re. Dac„ acest raport este mai mare dec‚t 1,
autoritatea competent„ decide, pe baza m„rimii acestui
raport ∫i a altor factori relevan˛i, cum ar fi cei prev„zu˛i la
pct. 1.1 lit. (i)—(iv), care dintre concluziile prev„zute la
art. 3 alin. (4) lit. b), c) sau d) din hot„r‚re este adecvat„.
4.2. Œn cazul Ón care nu este posibil„ determinarea
raportului PEC/PNEC, caracterizarea riscurilor se va face
pe baza evalu„rilor calitative ale probabilit„˛ii apari˛iei unui
efect advers Ón condi˛ii previzibile de expunere. Dup„
efectuarea acestei evalu„ri ∫i ˛in‚nd cont de factorii
relevan˛i, cum ar fi cei prev„zu˛i la pct. 1.1, autoritatea
competent„ decide care dintre cele patru concluzii
prev„zute la art. 3 alin. (4) din hot„r‚re este adecvat„.
5. Integrarea
5.1. Œn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din
hot„r‚re, caracterizarea riscurilor poate fi efectuat„ pentru
mai multe componente ale mediului. Œn aceste cazuri,
autoritatea competent„ decide care dintre cele patru
concluzii prev„zute la art. 3 alin. (4) din hot„r‚re este
aplicabil„ pentru fiecare component„ a mediului. Dup„
efectuarea evalu„rii riscurilor, autoritatea competent„
examineaz„ diferitele concluzii ∫i formuleaz„ concluzii
integrate privind efectele globale ale substan˛ei asupra
mediului.

ANEXA Nr. 4
INTEGRAREA PE ANSAMBLU A CONCLUZIILOR

1. Concluziile elaborate Ón conformitate cu pct. 5.1 din
anexa nr. 1, pct. 4.1 din anexa nr. 2 ∫i pct. 5.1 din anexa
nr. 3 sunt examinate de autoritatea competent„ ∫i integrate
pentru totalitatea riscurilor identificate Ón evaluarea
acestora.

2. Informa˛iile suplimentare solicitate Ón baza prevederilor
art. 3 alin. (4) lit. b) ∫i c) din hot„r‚re sau recomand„rile
pentru reducerea riscurilor prev„zute la art. 3 alin. (4) lit. d)
din hot„r‚re trebuie justificate. Recomand„rile sunt
formulate lu‚ndu-se Ón considerare prevederile art. 3
alin. (6) din hot„r‚re.

ANEXA Nr. 5
I N F O R M A fi I I

care trebuie incluse Ón rezumatul evalu„rii riscurilor
1. Raportul scris, transmis Comisiei Europene Ón
conformitate cu prevederile art. 7 din hot„r‚re, include
urm„toarele elemente:
(i) rezumatul general al concluziilor formulate Ón
conformitate cu prevederile art. 6 din hot„r‚re ∫i
ale anexei nr. 4;
(ii) Ón cazul Ón care substan˛ei i se aplic„ concluzia
prev„zut„ la art. 3 alin. (4) lit. a) din hot„r‚re cu
privire la toate efectele adverse poten˛iale pentru
categoriile de popula˛ii umane ∫i componente ale
mediului, o declara˛ie atest‚nd faptul c„, pe baza
informa˛iilor disponibile, substan˛a nu prezint„
motive imediate de Óngrijorare ∫i nu este necesar a
fi evaluat„ din nou Ónainte ca notificatorul s„

(iii)

(iv)

transmit„ informa˛iile suplimentare conform
prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 6
alin. (4) sau art. 12 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.300/2002, modificat„ ∫i completat„
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 693/2004;
Ón cazul Ón care concluziile prev„zute la art. 3
alin. (4) lit. b) sau c) din hot„r‚re se aplic„ pentru
unul sau mai multe efecte adverse poten˛iale,
pentru una ori mai multe categorii de popula˛ii
umane sau pentru una ori mai multe componente
ale mediului, o descriere ∫i o justificare a
informa˛iilor suplimentare solicitate;
Ón cazul Ón care concluzia prev„zut„ la art. 3
alin. (4) lit. d) din hot„r‚re se aplic„ pentru unul
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(v)
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sau mai multe efecte adverse poten˛iale, una ori
mai multe categorii de popula˛ii umane sau una
ori mai multe componente ale mediului, o descriere
∫i o justificare a recomand„rilor de reducere a
riscurilor;
Ón cazul Ón care se ac˛ioneaz„ Ón conformitate cu
prevederile art. 3 alin. (5) din hot„r‚re, un rezumat
al comentariilor/observa˛iilor notificatorului privind

propunerile autorit„˛ii competente, precum ∫i orice
alte informa˛ii suplimentare relevante disponibile.
2. Œn cazul Ón care caracterizarea riscurilor a fost
determinat„ pe baza rapoartelor expunere/efect, Ón
conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa nr. 1
sec˛iunea B ∫i ale pct. 4 din anexa nr. 3, sau au fost
utiliza˛i factorii de evaluare descri∫i la pct. 2 din anexa nr. 3,
aceste rapoarte sau factori trebuie preciza˛i.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind metodologia de acordare de la bugetul de stat ∫i/sau de la bugetele locale
a diferen˛ei dintre tarife ∫i costuri Ón transportul feroviar public de c„l„tori
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Volumele de transport public de c„l„tori
ce trebuie realizate pe calea ferat„ rom‚n„ pentru a se
asigura libera circula˛ie a persoanelor constituie pachetul
minim pentru serviciul public social Ón transportul feroviar,
denumit Ón continuare pachet minim social, se stabilesc de
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, la
propunerea Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ —
S.A., ∫i se aprob„ anual prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Pachetul minim social cuprinde num„rul de perechi
de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula
zilnic pe fiecare sec˛ie de circula˛ie deschis„ traficului
feroviar public de c„l„tori, precum ∫i volumul anual de
tren-km pentru fiecare sec˛ie de circula˛ie ∫i pentru toat„
re˛eaua feroviar„.
Art. 2. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului stabile∫te condi˛iile minimale privind calitatea
serviciilor de transport feroviar public de c„l„tori pentru
fiecare categorie de tren, care se aprob„ prin ordin al
ministrului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 3. — Pachetul minim social se determin„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, p‚n„
la data de 1 iulie a fiec„rui an pentru anul urm„tor, pentru
Óntreaga re˛ea de cale ferat„.
Art. 4. — (1) Compania Na˛ional„ de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A., denumit„ Ón continuare C.F.R. — S.A., Ón
calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, va
asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim
social, Ón vederea transmiterii acestora la Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón urm„toarele
condi˛ii:
a) p‚n„ la data de 1 aprilie a fiec„rui an calendaristic,
C.F.R. — S.A. va Ónainta propuneri Ón scris la consiliile
jude˛ene implicate, privind pachetul minim social ce
urmeaz„ s„ fie executat Ón anul urm„tor; propunerile se vor
baza pe pachetul minim social Ón execu˛ie Ón anul curent,
corectat Ón func˛ie de capacit„˛ile de transport disponibile
∫i de volumele de c„l„tori transporta˛i;
b) p‚n„ la data de 1 mai a fiec„rui an calendaristic,
consiliile jude˛ene vor transmite Ón scris la C.F.R. — S.A.

propunerile proprii privind pachetul minim social; pentru
orice solicit„ri care impun cre∫teri ale volumului de tren-km
fa˛„ de pachetul minim social existent se vor anexa
documenta˛ii ∫i fundament„ri detaliate privind cre∫terea
volumului de c„l„tori; consiliile jude˛ene vor Ónainta, de
asemenea, la C.F.R. — S.A. ∫i la Ministerul Finan˛elor
Publice date privind eventuale contribu˛ii din bugetul local
pentru subven˛ionarea total„ sau par˛ial„ a pachetului
minim social solicitat;
c) p‚n„ la data de 10 iunie a fiec„rui an calendaristic,
C.F.R. — S.A. va analiza propunerile consiliilor jude˛ene Ón
func˛ie de capacit„˛ile de transport existente pe re˛eaua de
cale ∫i va transmite la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului descrierea complet„ a pachetului
minim social pentru anul urm„tor, men˛ion‚nd inclusiv
propunerile consiliilor jude˛ene privind acordarea unor
subven˛ii prin bugetele locale, Ón vederea elabor„rii
propunerilor pentru proiectul legii bugetare pe anul urm„tor.
(2) P„r˛ile implicate Ón stabilirea pachetului minim social
vor avea Ón vedere, pentru fiecare sec˛ie de circula˛ie,
preluarea cu prioritate a cerin˛elor de transport feroviar de
c„l„tori la orele de trafic maxim, pentru a r„spunde
solicit„rilor majorit„˛ii publicului c„l„tor.
Art. 5. — Anual, p‚n„ la data de 1 iulie, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului va evalua nivelul
subven˛iilor necesare pentru pachetul minim social, care
urmeaz„ s„ fie asigurate din bugetul de stat ∫i/sau din
bugetele locale astfel:
a) stabile∫te pe baza datelor de bilan˛ ∫i a altor date
statistice privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele
12 luni calendaristice, transmise de ace∫tia Ón formatul
solicitat de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, nivelul costului mediu la nivelul re˛elei feroviare
pe un tren-km pentru pachetul minim social ∫i nivelul
venitului mediu la nivelul re˛elei feroviare pe un tren-km
pentru pachetul minim social, exclusiv valoarea subven˛iei
pentru pachetul minim social primit pentru perioada
analizat„;
b) diferen˛a dintre valoarea costului mediu pentru un
tren-km ∫i valoarea venitului mediu pentru un tren-km din
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pachetul minim social, la care se adaug„ cota de profit Ón
limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a
subven˛iei propuse pentru anul calendaristic urm„tor
pentru pachetul minim social.
Art. 6. — Fondurile necesare subven˛iilor pentru
serviciile cuprinse Ón pachetul minim social Ón transportul
feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i/sau bugetele
locale.
Art. 7. — Dup„ aprobarea bugetului de stat,
repartizarea subven˛iei pe fiecare operator feroviar se
realizeaz„ de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului propor˛ional cu volumul de tren-km realizat Ón
cadrul pachetului minim social contractat de ace∫tia.
Art. 8. — Aprobarea de c„tre Guvern a bugetului anual
de venituri ∫i cheltuieli al C.F.R. — S.A. va cuprinde ∫i
aprobarea pachetului minim social pe anul respectiv, pentru
care s-au aprobat subven˛ii prin legea bugetului de stat.
Art. 9. — Serviciile de transport feroviar public din
pachetul minim social se men˛ioneaz„ Ón mod distinct Ón
contractul de acces pe infrastructura feroviar„ interoperabil„
sau Ón contractul de Ónchiriere a infrastructurii feroviare
neinteroperabile, semnat de operatorii de transport feroviar
cu C.F.R. — S.A., Ón calitate de administrator al
infrastructurii feroviare, Ón conformitate cu prevederile legale
Ón vigoare.
Art. 10. — Acordarea subven˛iei de la bugetul de stat
∫i/sau bugetele locale, dup„ caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face pe baza
Ónregistr„rii la Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului ∫i/sau la autoritatea local„, dup„ caz, a unui
exemplar al contractului de acces pe infrastructura feroviar„
sau a contractului de Ónchiriere a infrastructurii feroviare
neinteroperabile, semnat de operatorul de transport feroviar
cu C.F.R. — S.A., conform prevederilor art. 9.
Art. 11. — (1) Operatorii de transport feroviar licen˛ia˛i
pentru servicii de transport de c„l„tori pot semna cu C.F.R. —
S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviar„
interoperabil„ pentru orice alte servicii de transport feroviar
de c„l„tori, Ón afara celor stabilite prin pachetul minim
social, cu plata tarifului corespunz„tor de utilizare a
infrastructurii.
(2) Operatorii de transport feroviar licen˛ia˛i pentru
servicii de transport de c„l„tori pot semna cu C.F.R. —
S.A. contracte de Ónchiriere a infrastructurii feroviare
neinteroperabile pentru orice alte servicii de transport
feroviar de c„l„tori, Ón afara celor stabilite prin pachetul
minim social.
(3) Pentru serviciile de transport feroviar public de
c„l„tori desf„∫urate conform prevederilor alin. (1) ∫i (2),
operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi
subven˛ie de la bugetul de stat.
Art. 12. — Operatorii de transport feroviar licen˛ia˛i Ón
condi˛iile legii pot primi subven˛ii de la bugetul de stat
∫i/sau de la bugetele locale numai Ón condi˛iile Ón care
Óncheie bilan˛ contabil exclusiv pentru activit„˛ile feroviare
necesare pentru asigurarea transportului de c„l„tori din
pachetul minim social vizat de organele financiare
competente, conform prevederilor legale.
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Art. 13. — Acordarea subven˛iei de la bugetul de stat
∫i/sau de la bugetele locale, dup„ caz, pentru serviciile de
transport din cadrul pachetului minim social se face lunar,
pentru activitatea aferent„ lunii anterioare, cu Óncadrarea Ón
prevederile bugetare aprobate.
Art. 14. — Pentru solicitarea subven˛iei de la bugetul de
stat ∫i/sau de la bugetele locale operatorul de transport
feroviar trebuie s„ prezinte la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i/sau la autoritatea local„, dup„
caz, urm„toarele documente:
a) cerere de subven˛ionare a serviciilor de transport
efectuate Ón luna anterioar„, cu men˛iunea c„ subven˛ia
solicitat„ asigur„ un nivel de rentabilitate de maximum 5%;
b) o declara˛ie pe propria r„spundere privind volumul de
tren-km din pachetul minim social realizat Ón luna
anterioar„, confirmat„ de C.F.R. — S.A.;
c) dovada pl„˛ii la zi a tuturor obliga˛iilor la bugetul de
stat ∫i/sau la bugetele locale, dup„ caz, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare;
d) dovada pl„˛ii la zi a tarifului de acces pe
infrastructura feroviar„, dac„ este cazul, ∫i/sau dovada
pl„˛ii oric„ror alte eventuale chirii datorate C.F.R. — S.A.,
confirmate de C.F.R. — S.A.;
e) balan˛a lunar„ avizat„ de organele financiare
teritoriale, Ón condi˛iile legii.
Art. 15. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va acorda subven˛ia lunar„ pentru realizarea de
servicii de transport feroviar de c„l„tori din pachetul minim
social fiec„rui operator feroviar care a solicitat aceasta, Ón
condi˛iile stabilite de prezenta hot„r‚re, propor˛ional cu
activitatea desf„∫urat„, prin Ónmul˛irea subven˛iei unitare pe
tren-km cu volumul de tren-km realizat, f„r„ a se dep„∫i,
dup„ acordarea subven˛iei, un nivel de rentabilitate de
maximum 5%, conform prevederilor legale.
Art. 16. — Modificarea Ón cursul anului a pachetului
minim social aprobat se poate face Ón func˛ie de cerin˛ele
pie˛ei de transport, f„r„ dep„∫irea volumului anual aprobat
de tren-km, Ón urm„toarele condi˛ii:
a) pentru trenurile programate s„ circule pe linii
interoperabile, la propunerea operatorului de transport de
c„l„tori interesat, cu avizul C.F.R. — S.A. privind
capacit„˛ile disponibile ∫i cu aprobarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
b) pentru trenurile programate s„ circule pe liniile
neinteroperabile, la propunerea persoanei juridice care a
preluat prin contract de Ónchiriere cu C.F.R. — S.A.
serviciile de transport de c„l„tori pe liniile respective, cu
aprobarea consiliilor jude˛ene implicate ∫i a Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 17. — Operatorii de transport feroviar de c„l„tori
vor utiliza tarife de transport maximale prev„zute Ón
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 149/2001 privind
instituirea Tarifului intern de c„l„tori Ón transportul feroviar,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 299/2002, cu
modific„rile ulterioare, ∫i care pot fi ajustate cu aprobarea
Consiliului Concuren˛ei, Ón condi˛iile legii.
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Art. 18. — Facilit„˛ile de c„l„torie pe calea ferat„,
acordate prin acte normative unor anumite categorii de
c„l„tori, se pl„tesc de Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului c„tre operatorii de transport
feroviar de c„l„tori Ón conformitate cu normele

metodologice Ón vigoare ∫i Ón limita sumelor prev„zute cu
aceast„ destina˛ie Ón bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 19. — Dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri se aplic„
Óncep‚nd cu anul 2005.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Ilie ™tefan,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.408.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile, aflate Ón proprietatea privat„ a statului,
din administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“
Ón administrarea Ministerului Public — Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, aflate Ón proprietatea
privat„ a statului, din administrarea Regiei Autonome
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón

administrarea Ministerului Public — Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat de p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.410.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate privat„ a statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia
Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón administrarea Ministerului Public — Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Nr.
crt.

Locul
unde sunt situate
imobilele care se
transmit

1. Municipiul Bucure∫ti,
str. Nicolae Racot„
nr. 12—14, ap. 7,
sectorul 1
2. Municipiul Bucure∫ti,
str. Nicolae Racot„
nr. 12—14, ap. 9,
sectorul 1
3. Municipiul Bucure∫ti,
str. Mihai Eminescu
nr. 124, sc. A, ap. 10,
sectorul 2
4. Municipiul Bucure∫ti,
bd. Dacia nr. 55,
et. 6, ap. 14, sectorul 1
5. Municipiul Bucure∫ti,
str. Nicolae Racot„
nr. 16—18, ap. 10,
sectorul 1
6. Municipiul Bucure∫ti,
bd. Dacia nr. 55,
ap. 16, sectorul 1
7. Municipiul Bucure∫ti,
str. Paris nr. 45A,
ap. 1, sectorul 1

Persoana juridic„
de la care se
transmit imobilele

Persoana juridic„
la care se transmit
imobilele

Caracteristicile tehnice

Terenul aferent
— cot„ indiviz„ —

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie

Suprafa˛a construit„ = 130,20 m2

52,54 m2

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie

Suprafa˛a construit„ = 116,85 m2

41,04 m2

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie

Suprafa˛a construit„ = 215,05 m2

53,61 m2

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“
Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie
Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie

Suprafa˛a construit„ = 93,29 m2

14,15 m2

Suprafa˛a construit„ = 94,70 m2

21,75 m2

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“
Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie
Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie

Suprafa˛a construit„ = 95,24 m2

14,44 m2

Suprafa˛a construit„ = 66,65 m2

38,22 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de restituire ∫i de rambursare a sumelor de la buget,
precum ∫i de acordare a dob‚nzilor cuvenite contribuabililor
pentru sumele restituite sau rambursate cu dep„∫irea termenului legal
Œn temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 112
alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura de restituire ∫i de
rambursare a sumelor de la buget, precum ∫i de acordare
a dob‚nzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite
sau rambursate cu dep„∫irea termenului legal, prev„zut„ Ón

anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia general„ de colectare a crean˛elor
bugetare, Direc˛ia economic„ ∫i administrativ„, Direc˛ia
juridic„ din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
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Fiscal„, precum ∫i direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene, Direc˛ia general„ a finan˛elor publice a
municipiului Bucure∫ti ∫i Direc˛ia general„ de administrare a

marilor contribuabili vor duce la Óndeplinire prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2004.
Nr. 1.899.

ANEX√

PROCEDURA
de restituire ∫i de rambursare a sumelor de la buget, precum ∫i de acordare a dob‚nzilor cuvenite contribuabililor
pentru sumele restituite sau rambursate cu dep„∫irea termenului legal
CAPITOLUL I
Procedura de restituire ∫i de rambursare a sumelor
de la buget
1. Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele
prev„zute la art. 112 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„.
2. Restituirea se efectueaz„ la cererea contribuabilului,
Ón termen de 45 de zile de la data depunerii ∫i Ónregistr„rii
acesteia la organul fiscal c„ruia Ói revine competen˛a de
administrare a crean˛elor bugetare, potrivit prevederilor
art. 33 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, republicat„,
denumit Ón continuare organul fiscal competent.
3. (1) Cererea de restituire trebuie s„ fie depus„ Ón
cadrul termenului legal de prescrip˛ie a dreptului de a cere
restituirea, respectiv Ón termen de 5 ani de la data de

procedura de restituire specific„, aprobat„ prin ordin al
ministrului finan˛elor publice.
4. (1) Dup„ primirea cererii de restituire organul fiscal
competent va efectua verificarea acesteia, a documenta˛iei
anexate ∫i a datelor din eviden˛a pe pl„titori.
(2) Dac„ organul fiscal competent consider„ c„ mai are
nevoie de anumite documente relevante solu˛ion„rii cererii,
va solicita contribuabilului Ón scris prezentarea acestora.
(3) Termenul de 45 de zile prev„zut pentru solu˛ionarea
cererilor de restituire se prelunge∫te cu perioada cuprins„
Óntre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea
de informa˛ii suplimentare relevante solu˛ion„rii acesteia ∫i
data Ónregistr„rii primirii acestor informa˛ii la organul fiscal
competent.
5. Œn cazul Ón care, dup„ primirea documenta˛iei

1 ianuarie a anului urm„tor celui Ón care a luat na∫tere

complete Ónaintate de contribuabil ∫i verificarea datelor din

dreptul la restituire, s„ cuprind„ codul de Ónregistrare fiscal„

eviden˛a pe pl„titori, organul fiscal competent constat„

a contribuabilului, suma ∫i natura crean˛ei solicitate a fi

existen˛a unor obliga˛ii fiscale restante ale contribuabilului

restituit„, precum ∫i documentele necesare din care s„

care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor

rezulte c„ aceasta nu este datorat„ la buget.

restitui numai dup„ efectuarea compens„rii acestor obliga˛ii

(2) Cererea de restituire va fi Ónso˛it„ de copii de pe

bugetare restante.

documentele din care rezult„ c„ suma a fost pl„tit„ la

6. (1) Œn cazul Ón care suma de restituit este mai mare

buget pentru sumele pl„tite f„r„ existen˛a unui titlu de

dec‚t suma reprezent‚nd obliga˛iile fiscale restante ale

crean˛„, precum ∫i de copii legalizate de pe hot„r‚rile

contribuabilului, organul fiscal competent va efectua

definitive ∫i irevocabile sau de pe decizii ale organelor

compensarea p‚n„ la concuren˛a acestor obliga˛ii fiscale,

jurisdic˛ionale sau administrative, dup„ caz, pentru sumele

iar diferen˛a rezultat„ o va restitui acestuia.

stabilite prin acestea.

(2) Pentru restituirea diferen˛ei de sum„ r„mas„ dup„

(3) Pentru accizele a c„ror scutire la plat„, prev„zut„ de

efectuarea compens„rii, Ón condi˛iile legii, organul fiscal

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acord„ prin

competent va Óntocmi Ón 3 exemplare decizia de restituire,

restituirea acestora, se efectueaz„ Ón conformitate cu

conform modelului prezentat Ón anexa care face parte
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integrant„ din prezenta procedur„. Decizia de restituire se
aprob„ de conduc„torul unit„˛ii fiscale.

impozitului pe venit este cea prev„zut„ prin normele

(3) Œn baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal
competent va Óntocmi Ón 3 exemplare nota de restituire.

9. Deconturile cu sume negative de tax„ pe valoarea

specifice cu privire la acest impozit.
ad„ugat„ cu op˛iune de rambursare, care, Ón conformitate

(4) Documentele prev„zute la alin. (3) se transmit de
Óndat„, pe baz„ de borderou, unit„˛ii de trezorerie ∫i
contabilitate public„, Ón vederea oper„rii restituirii Ón
conturile bugetare corespunz„toare.

cu prevederile art. 149 alin. (5) din Legea nr. 571/2003,

(5) Unitatea de trezorerie ∫i contabilitate public„
efectueaz„ restituirea, Ónscrie pe cele 3 exemplare ale
notei de restituire data la care s-a efectuat aceast„
opera˛iune ∫i Ó∫i re˛ine un exemplar, restituind organului
fiscal competent celelalte dou„ exemplare.

10. Procedura de restituire pentru taxele de timbru este

(6) Organul fiscal competent Ónregistreaz„ opera˛iunea
de restituire Ón eviden˛a pe pl„titor, Ó∫i re˛ine un exemplar
din cele dou„ ale deciziei de restituire ∫i notei de restituire,
transmise de unitatea de trezorerie ∫i contabilitate public„,
iar cel„lalt exemplar al fiec„ruia dintre aceste documente Ól
transmite contribuabilului o dat„ cu Ón∫tiin˛area de efectuare
a opera˛iunii de compensare ∫i/sau restituire, Ón termen de
7 zile de la data Ónregistr„rii acestor opera˛iuni Ón
trezorerie.
(7) Organul fiscal competent va Óntocmi un dosar
complet pentru opera˛iunea de restituire, care va cuprinde:

reprezint„ ∫i cerere de rambursare, se solu˛ioneaz„ potrivit
metodologiei de solu˛ionare a acestor deconturi, aprobate
prin ordin al ministrului finan˛elor publice.
cea prev„zut„ de reglement„rile specifice Ón materie,
coroborate cu cele ale art. 112 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003, republicat„.
CAPITOLUL II
Procedura de acordare a dob‚nzilor cuvenite
contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate
cu dep„∫irea termenului legal
1. Pentru sumele nerestituite sau nerambursate Ón
termenul prev„zut de art. 199 alin. (1) ∫i (2) sau de
art. 112 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003,
republicat„, dup„ caz, contribuabilul are dreptul la dob‚nd„
conform dispozi˛iilor art. 119 din aceea∫i ordonan˛„.
2. Dob‚nda se calculeaz„ Óncep‚nd cu ziua imediat

— cererea contribuabilului;

urm„toare expir„rii termenului prev„zut la pct. 1 sau a

— documenta˛ia care a stat la baza acesteia;

celui prev„zut la cap. I pct. 4 alin. (3), dup„ caz, p‚n„ Ón

— copia fi∫ei contribuabilului din eviden˛a analitic„ pe
pl„titori pentru veniturile care au f„cut obiectul opera˛iunii
de compensare, dac„ a fost cazul;

ziua Ónregistr„rii, inclusiv, a opera˛iunii de compensare

— nota de compensare ∫i/sau nota de restituire, dup„
caz, confirmate de unitatea de trezorerie ∫i contabilitate
public„.

Ón conturile bugetare corespunz„toare, cu excep˛ia

7. Pentru crean˛ele fiscale administrate de Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, reprezent‚nd venituri la
bugetul de stat ∫i bugetele contribu˛iilor sociale Óncasate de
institu˛iile publice finan˛ate integral de la bugetul de stat,
pe cererea de restituire, depus„ la organul fiscal competent
unde este Ónregistrat ca pl„titor contribuabilul respectiv, vor
trebui men˛ionate, Ón mod obligatoriu, confirmarea institu˛iei
publice privind num„rul ∫i data documentului de plat„ cu
care s-a virat suma respectiv„ la buget, precum ∫i
confirmarea unit„˛ii de trezorerie ∫i contabilitate public„ la
care aceasta a fost virat„.

numai asupra sumei care a fost aprobat„ a fi restituit„,

8. Prin excep˛ie de la prevederile pct. 2, sumele de
restituit reprezent‚nd diferen˛e de impozite rezultate din
regularizarea anual„ a impozitului pe venit datorat de
persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale
competente, Ón termen de cel mult 60 de zile de la data
comunic„rii deciziei de impunere. Procedura de restituire a

— specificarea cererii la care se refer„ solicitarea de

∫i/sau a opera˛iunii de restituire ori rambursare a
eventualelor diferen˛e r„mase dup„ efectuarea compens„rii,
impozitului pe venit.
3. Dob‚nda se calculeaz„ de organul fiscal competent
dup„ efectuarea opera˛iunii de compensare, care se
Ónmul˛e∫te cu num„rul de zile determinate conform pct. 2
∫i cu nivelul dob‚nzii prev„zute la art. 115 alin. (5) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, republicat„.
4. Plata dob‚nzii cuvenite contribuabilului se va face
numai Ón baza cererii exprese depuse de acesta la organul
fiscal competent.
Cererea va cuprinde urm„toarele elemente:
— datele de identificare a contribuabilului;
dob‚nzi, cu indicarea num„rului ∫i a datei de Ónregistrare
la organul fiscal competent (eventual data po∫tei, Ón cazul
depunerii prin po∫t„);
— felul impozitului sau taxei ∫i suma solicitat„ la
restituire ori rambursare.
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5. Cererea de plat„ a dob‚nzii se solu˛ioneaz„ de
organul fiscal competent Ón termenul prev„zut la art. 199
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, republicat„.
6. (1) Dup„ primirea cererii de plat„ a dob‚nzii, organul
fiscal competent va verifica de Óndat„ Óndeplinirea condi˛iilor
prev„zute la art. 199 alin. (1) ∫i (2) sau a termenului
prev„zut la art. 112 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003, republicat„, dup„ caz, respectiv termenul Ón
care a fost solu˛ionat„ cererea de restituire sau
rambursare, pentru a c„rei Ónt‚rziere peste termenul legal
contribuabilul solicit„ dob‚nda.
(2) Dac„ se constat„ c„ cererea de restituire sau
rambursare a fost solu˛ionat„ Ón termenul legal, inclusiv Ón
cazul prelungirii acestui termen cu perioada prev„zut„ la
art. 199 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003,
republicat„, dup„ caz, organul fiscal competent Ón∫tiin˛eaz„
contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a
dob‚nzii, cu men˛ionarea motivelor care au stat la baza
acestei respingeri.
(3) Œn cazul Ón care se constat„ c„ cererea formulat„
de contribuabil pentru plata dob‚nzii este Óntemeiat„,
organul fiscal competent va Óntocmi de Óndat„ procesulverbal privind calculul dob‚nzilor cuvenite contribuabilului, al
c„rui model va fi aprobat prin ordin al ministrului finan˛elor
publice. Procesul-verbal va fi Ónso˛it de un referat avizat de
conduc„torul organului fiscal competent, care va cuprinde
motiva˛ia dep„∫irii termenului legal de solu˛ionare a cererii
de restituire sau rambursare.
7. Procesul-verbal privind calculul dob‚nzilor cuvenite
contribuabilului se Óncheie Ón 3 exemplare ∫i se aprob„ de
conduc„torul organului fiscal competent.
Organul fiscal competent Ó∫i re˛ine dou„ exemplare ale
procesului-verbal,
Ónaint‚nd
c‚te
un
exemplar
compartimentului
cu
atribu˛ii
de
colectare
∫i
compartimentului de eviden˛„ pe pl„titori, iar al treilea
exemplar Ól comunic„ contribuabilului.
8. (1) Dac„ contribuabilul Ónregistreaz„ la data pl„˛ii
dob‚nzilor obliga˛ii fiscale restante, sumele reprezent‚nd
dob‚nzi cuvenite acestuia se vor pl„ti numai dup„
efectuarea compens„rii acestor obliga˛ii.
(2) Œn cazul Ón care suma reprezent‚nd dob‚nda
cuvenit„ contribuabilului este mai mic„ dec‚t obliga˛iile
fiscale restante ale acestuia, se efectueaz„ compensarea
p‚n„ la concuren˛a sumei reprezent‚nd dob‚nda, conform
art. 112 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003,
republicat„. Organul fiscal competent Óntocme∫te Ón
3 exemplare nota de compensare privind efectuarea
acestei opera˛iuni, care va avea circuitul ∫i destina˛ia
prev„zute la cap. 1 pct. 6 alin. (4), (5) ∫i (6).

(3) Atunci c‚nd suma reprezent‚nd dob‚nda cuvenit„
contribuabilului este mai mare dec‚t suma reprezent‚nd
obliga˛iile fiscale restante ale acestuia se efectueaz„
compensarea p‚n„ la concuren˛a obliga˛iilor fiscale
restante, diferen˛a rezultat„ restituindu-se acestuia potrivit
dispozi˛iilor art. 112 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003, republicat„. Œn aceast„ situa˛ie se Óntocme∫te
Ón 3 exemplare nota de restituire, circuitul ∫i distribuirea
acestui document fiind acelea∫i cu cele ale notei de
compensare.
9. Dac„ contribuabilul nu are obliga˛ii fiscale restante ∫i
nu a solicitat compensarea cu obliga˛ii fiscale viitoare,
organul fiscal competent restituie acestuia suma
reprezent‚nd dob‚nda cuvenit„.
10. Reprezent‚nd acte administrative fiscale, procesulverbal privind calculul accesoriilor, Ómpreun„ cu un
exemplar al notei de compensare ∫i/sau al notei de
restituire, dup„ caz, confirmate de unit„˛ile de trezorerie ∫i
contabilitate public„, se comunic„ contribuabilului de c„tre
organul fiscal competent.
11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dob‚nzilor se
va Óntocmi un dosar care se va arhiva la dosarul fiscal al
contribuabilului ∫i va cuprinde:
— cererea de acordare a dob‚nzilor, depus„ de
contribuabil;
— referatul cuprinz‚nd motiva˛ia dep„∫irii termenului
legal de solu˛ionare a solicit„rii de restituire sau
rambursare;
— procesul-verbal privind calculul dob‚nzilor cuvenite
contribuabilului;
— nota de compensare ∫i/sau nota de restituire a
dob‚nzilor;
— orice alte date necesare solu˛ion„rii cererii de
acordare a dob‚nzilor.
12. Dob‚nzile cuvenite contribuabilului se suport„ din
acela∫i buget ∫i cont de venit bugetar din care s-au f„cut
compensarea ∫i/sau restituirea, dup„ caz, a sumei pentru
care s-a solicitat plata dob‚nzii. Dob‚nda se pl„te∫te Ón lei,
inclusiv atunci c‚nd contribuabilul solicit„ plata acestora Ón
valut„.
13. Œn eviden˛a analitic„ pe pl„titor, Ón baza procesuluiverbal privind calculul dob‚nzilor cuvenite contribuabilului,
suma datorat„ acestuia se va Ónregistra pe credit ca
suprasolvire.
14. Compensarea ∫i/sau plata dob‚nzilor se opereaz„ Ón
ro∫u, pe credit, Ón baza notei de compensare ∫i/sau a
notei de restituire, confirmate de unit„˛ile de trezorerie ∫i
contabilitate public„.
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ANEX√
la procedur„

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
AGENfiIA NAfiIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
D.G.F.P. ..........................................................................
A.F.P. ..............................................................................
Str. .................................................. nr. .........................
Localitatea .......................................................................
Nr. ....................................../data ....................................

Aprobat/Data ........................
Conduc„torul unit„˛ii fiscale,
Semn„tura
L.S.

DECIZIE DE RESTITUIRE

a sumelor de la bugetul ..................
C„tre:
Denumirea contribuabilului ............................................................, cu domiciliul fiscal Ón localitatea ..........................,
str. ............................ nr. .........., bl. ..........., sc. ................., ap. ..................., sectorul/jude˛ul ...........................................
Cod de identificare fiscal„*) ............................................................................................................................................
Œn baza art. 112 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, a Cererii
de restituire nr. .................................... din data ......................................., s-a stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:
— suma solicitat„ la restituire: ............................................................... lei;
— suma compensat„, Ón conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur„ fiscal„, republicat„: ........................................................................ lei;
— suma aprobat„ pentru restituire: ....................................................... lei.
Œmpotriva prezentului Ónscris cel interesat poate formula contesta˛ie la organul de solu˛ionare competent, Ón
conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonan˛a Guvenului nr. 92/2003, republicat„, Ón termenul prev„zut de art. 176
din acela∫i act normativ.

*)

Verificat,
Func˛ia

Œntocmit,
Func˛ia

Numele ∫i prenumele......................
Data .................................................
Semn„tura .......................................

Numele ∫i prenumele ......................
Data ..................................................
Semn„tura ........................................

Se va completa num„rul de identificare fiscal„, codul de Ónregistrare fiscal„ sau codul unic de Ónregistrare, codul numeric personal, dup„ caz.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere Ón magistratur„,
aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004
Av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 prin care s-a aprobat Regulamentul
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere Ón magistratur„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004, precum ∫i propunerea de modificare a Regulamentului, formulat„ de Institutul
Na˛ional al Magistraturii Ón Adresa nr. 2.632/2004—3.937/CSM/2004,
Ón temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) coroborate cu ale art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii,
Consiliul Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:
Art. I. — Se aprob„ modificarea ∫i completarea
Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea

concursului de admitere Ón magistratur„, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004,
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publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 879 din 27 septembrie 2004, astfel:

2. La articolul 6, dup„ alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:

î(21) Candida˛ii au dreptul s„ aib„ asupra lor coduri sau
orice alte acte normative ce vor putea fi consultate Ón
timpul examenului.“

î(2) De˛inerea oric„ror aparate electronice ∫i de
comunicare este interzis„ Ón sala de concurs. Œnc„lcarea
acestei dispozi˛ii atrage eliminarea din concurs.“

Art. II. — Prezenta hot„r‚re se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, prin grija Secretariatului
tehnic.

Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,
Dan Lupa∫cu
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