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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Memorandumului de înþelegere
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Elene
privind cooperarea în domeniile armamentelor ºi tehnologiei
destinate apãrãrii, semnat la Bucureºti la 27 martie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Memorandumul de înþelegere dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în
domeniile armamentelor ºi tehnologiei destinate apãrãrii, semnat la Bucureºti
la 27 martie 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 septembrie 1997, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

OLIVIU GHERMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6
octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 4 noiembrie 1997.
Nr. 175.

MEMORANDUM DE ÎNÞELEGERE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea
în domeniile armamentelor ºi tehnologiei destinate apãrãrii
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Elene, denumite în continuare pãrþi,
în spiritul Tratatului de prietenie, cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Elenã, semnat la
Bucureºti la 28 noiembrie 1991,
subliniind importanþa dezvoltãrii cooperãrii ºtiinþifice ºi tehnice în domeniul apãrãrii,
conducându-se dupã principiile colaborãrii ºi avantajului reciproc,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Scopul

se încadreze în prevederile prezentului memorandum de
înþelegere;
1.5. încurajarea ºi promovarea acordurilor între firmele
ºi filialele acestora din cele douã þãri, în scopul dezvoltãrii
în continuare a producþiei în comun de materiale de apãrare.

Scopurile acestui memorandum de înþelegere sunt:
1.1. stabilirea posibilitãþilor pentru elaborarea de programe comune de dezvoltare ºi producþie în sectoarele
industrial ºi tehnologic privind materialele pentru apãrare;
ARTICOLUL 2
1.2. utilizarea resurselor ºtiinþifice, tehnice ºi industriale
Domenii
de cooperare
ale ambelor pãrþi, în scopul dezvoltãrii ºi producerii materialelor de apãrare, destinate, în primul rând, satisfacerii
Termenul cooperare economico-militarã ºi tehnico-ºtiinþificã
nevoilor armatelor ambelor pãrþi ºi, eventual, exportului în domeniile armamentelor ºi tehnologiei destinate apãrãrii,
cãtre alte þãri, caz în care se va conveni un alt acord între în înþelesul prezentului memorandum de înþelegere, include,
pãrþi;
în principal, urmãtoarele:
1.3. furnizarea de asistenþã tehnicã reciprocã ºi facilita2.1. schimbul de informaþii dintre serviciile ºi organizaþiile
rea schimbului de informaþii tehnice aferente cooperãrii interesate ale celor douã guverne privind realizãrile tehnice
ambelor pãrþi în domeniul industriei de apãrare;
ºi tehnologice din domeniile armamentelor ºi tehnologiei
1.4. sprijinirea reciprocã în furnizarea de materiale pen- destinate apãrãrii;
tru apãrare, prin acorduri directe între firmele din cele douã
2.2. identificarea domeniilor de cooperare posibile între
þãri, cu condiþia ca
produs, Technologies’
care va fi procurat, PdfCompressor.
sã serviciile ºi organizaþiile
celor douã
pãrþi, vizând
Compression
byfiecare
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încurajarea, promovarea ºi implementarea programelor
comune de cercetare, dezvoltare ºi producþie de armamente ºi echipamente destinate apãrãrii, inclusiv perspectiva satisfacerii cerinþelor terþelor þãri;
2.3. obþinerea, de cãtre o parte de la cealaltã parte, a
unor armamente ºi echipamente moderne destinate apãrãrii, transferul de know-how ºi tehnologie avansatã, instruirea personalului în exploatarea ºi întreþinerea armamentelor
ºi a echipamentelor destinate apãrãrii;
2.4. vânzarea, prin acord mutual, de armamente ºi echipamente destinate apãrãrii, realizate în cadrul programelor
comune de cercetare-dezvoltare ºi producþie, cãtre terþe
þãri;
2.5. cooperarea între întreprinderi cu profil de producþie
ºi reparaþie a echipamentelor de apãrare.
ARTICOLUL 3
Constituirea Comitetului tehnic

Pentru îndeplinirea clauzelor prezentului memorandum
de înþelegere, pãrþile vor înfiinþa un comitet tehnic format
din maximum ºapte membri pentru fiecare parte, sub
copreºedinþia secretarului de stat ºi ºef al Departamentului
înzestrãrii ºi logisticii armatei din Ministerul Apãrãrii
Naþionale al României ºi a directorului Directoratului general
pentru armamente din Ministerul Apãrãrii Naþionale al
Republicii Elene.
Dacã ºi când va fi necesar, comitetul tehnic va include
ºi alþi experþi.
ARTICOLUL 4
Obligaþiile comitetului tehnic

Comitetul tehnic se va întâlni o datã pe an, iar întâlnirea va avea loc, alternativ, în ambele þãri.
Obligaþiile Comitetului tehnic sunt:
4.1. stabilirea ºi identificarea domeniului de cooperare
posibil ºi determinarea procedurilor aferente;
4.2. examinarea ºi selectarea proiectelor care pot fi
rezolvate în comun ºi definirea procedurilor aferente;
4.3. prezentarea de acorduri, aferente proiectelor
comune, spre aprobare, autoritãþilor competente autorizate;
4.4. identificarea celor mai potrivite corporaþii pentru dezvoltarea de programe comune în fiecare þarã ºi stabilirea,
pentru fiecare caz în parte, a principalelor direcþii de urmat,
în scopul asigurãrii succesului pentru fiecare proiect;
4.5. facilitarea de legãturi directe între firme, instituþii
guvernamentale ºi alte organizaþii ale ambelor pãrþi;
4.6. prezentarea de propuneri ºi recomandãri autoritãþilor
naþionale ale ambelor pãrþi privind participarea altor þãri la
proiecte comune.

ARTICOLUL 6
Responsabilitãþi ºi obligaþii

6.1. Prezentul memorandum de înþelegere nu va afecta
obligaþiile care rezultã pentru fiecare parte din alte acorduri
internaþionale, semnate de aceasta, ºi nu este îndreptat
împotriva intereselor securitãþii ºi integritãþii teritoriale ale
altor state.
6.2. Pe bazã de reciprocitate, statul gazdã va suporta
cheltuielile legate de organizarea ºi de desfãºurarea fiecãrei
sesiuni a Comitetului tehnic, cu excepþia transportului internaþional ºi a diurnei.
6.3. Vânzarea ºi/sau acordarea de licenþe de producþie
unei terþe þãri, pentru a dezvolta ºi produce în comun echipamente, necesitã aprobarea în prealabil a ambelor pãrþi.
6.4. Prezentul memorandum de înþelegere nu impune
obligaþii financiare unei pãrþi, cu excepþia responsabilitãþii de
a suporta propriile cheltuieli administrative privind sprijinul
pentru aplicarea acestui memorandum de înþelegere.
6.5. Aranjamentele privind împãrþirea cheltuielilor specifice vor fi negociate ca parte a oricãrui aranjament care va
fi derulat pentru programe ºi proiecte specifice din prezentul memorandum de înþelegere.
ARTICOLUL 7
Termen de valabilitate

7.1. Prezentul memorandum de înþelegere este valabil
pe o perioadã de 5 ani ºi se va prelungi automat, pe noi
perioade de câte un an, dacã nici una dintre pãrþi nu va
notifica, în scris, celeilalte pãrþi, cu cel puþin 3 luni înainte
de data expirãrii perioadei de valabilitate, intenþia sa de a-l
denunþa.
7.2. În cazul încetãrii valabilitãþii prezentului memorandum de înþelegere, înþelegerile ºi contractele încheiate între
departamente sau organizaþii particulare din cele douã þãri
Ñ în conformitate cu prevederile acestuia Ñ vor continua
sã se deruleze pânã la expirarea lor.
7.3. Responsabilitãþile ºi obligaþiile pãrþilor în legãturã cu
protecþia ºi folosirea informaþiilor ºi cu înþelegeri suplimentare pentru proiecte care fac obiectul prezentului memorandum de înþelegere vor continua sã se aplice ºi dupã
expirarea valabilitãþii acestuia.
ARTICOLUL 8
Amendamente ºi modificãri

8.1. Fiecare parte poate propune oricând amendamente
sau modificãri la prezentul memorandum de înþelegere.
În acest caz, pãrþile vor începe consultãri pentru a conveni în legãturã cu aceste amendamente sau modificãri.
8.2. Amendamentele sau modificãrile convenite vor intra
în vigoare conform procedurii stabilite la art. 9 din prezentul memorandum de înþelegere.
ARTICOLUL 9
Dispoziþii finale

ARTICOLUL 5
Obligaþiile pãrþilor privind securitatea informaþiilor militare

Toate aranjamentele de securitate în legãturã cu accesul
la materiale secrete de stat sau secrete de serviciu ºi orice
alt aspect referitor la încredere ºi protecþia informaþiilor militare secrete de stat ºi secrete de serviciu sunt prezentate
în anexa A, care face parte integrantã din prezentul memorandum de înþelegere.
Pentru Guvernul României,
Victor Babiuc,
apãrãrii naþionale
Compression ministrul
by CVISION
Technologies’
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Prezentul memorandum de înþelegere intrã în vigoare la
data ultimei notificãri privind îndeplinirea procedurilor legale
ale legislaþiei naþionale a fiecãrei pãrþi.
Semnat la Bucureºti la 27 martie 1997, în douã exemplare originale, în limbile românã, greacã ºi englezã, toate
textele fiind egal autentice. În cazul unor deosebiri de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul Republicii Elene,
Akis Tsohatzopoulos,
apãrãrii naþionale
PdfCompressor.ministrul
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ANEXA A

ACORD DE SECURITATE
privind schimbul de informaþii militare secrete de stat ºi secrete de serviciu
Ministerul Apãrãrii Naþionale al României ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale al Republicii Elene, denumite în continuare pãrþi,
au încheiat prezentul acord, în scopul promovãrii colaborãrii în domeniul asigurãrii protecþiei informaþiilor militare
secrete de stat ºi secrete de serviciu, schimbate între ministerele celor douã þãri în cadrul procesului de extindere a
relaþiilor militare.
ARTICOLUL 1
Scopul

Prezentul acord se încheie în conformitate cu prevederile art. 5 din memorandumul de înþelegere ºi constituie
anexã a acestuia. Acordul se referã la toate informaþiile
militare secrete de stat ºi secrete de serviciu, schimbate în
mod direct sau indirect între serviciile ºi organizaþiile specializate ale pãrþilor ºi care pot fi furnizate agenþilor particulari sau contractanþilor.
ARTICOLUL 2
Definiþie

A fost adoptatã urmãtoarea definiþie:
Informaþiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu
includ: informaþii militare, orice documente ºi materiale
cãrora, în scopul securitãþii naþionale a pãrþilor ºi în conformitate cu legile ºi cu reglementãrile naþionale, li s-a atribuit
o categorie sau o clasã de secret de stat, ca mijloc de
protecþie împotriva dezvãluirii neautorizate.
ARTICOLUL 3
Autoritãþi competente

Autoritãþile competente responsabile cu implementarea
prezentului acord în cele douã þãri sunt:
A. Direcþia de contraspionaj, în numele Ministerului
Apãrãrii Naþionale al României, ºi
B. Departamentul de securitate din Directoratul general
pentru armamente, în numele Ministerului Apãrãrii Naþionale
al Republicii Elene.
ARTICOLUL 4
Accesul la informaþii militare secrete de stat ºi secrete de
serviciu

4.1. Pãrþile vor þine evidenþa organelor abilitate sã primeascã informaþii ºi a tuturor informaþiilor militare secrete
de stat sau secrete de serviciu, incluse în aceastã cooperare.
4.2. Pãrþile se vor informa reciproc asupra oricãrei modificãri sau schimbãri a categoriei sau a clasei de secret de
stat.
4.3. Partea furnizoare este singura în mãsurã sã modifice categorisirea sau clasificarea.
4.4. Partea care primeºte informaþii militare secrete de
stat sau secrete de serviciu le va atribui aceeaºi categorie
sau clasã ca ºi partea furnizoare.
4.5. Noilor informaþii, rezultate în urma acestei cooperãri
dintre cele douã pãrþi, li se va atribui categoria sau clasa
corespunzãtoare, dupã consultarea reciprocã a autoritãþilor
competente.
4.6. Pãrþile au convenit asupra urmãtoarelor categorii ºi
clase echivalente:
ROMÂNIA
REPUBLICA ELENÃ

ARTICOLUL 5
Schimbul ºi protecþia informaþiilor militare secrete de stat ºi
secrete de serviciu

5.1. Informaþiile militare secrete de stat sau secrete de
serviciu vor fi schimbate prin canale diplomatice ºi vor fi
protejate de cãtre reprezentanþii ambasadelor sau de cãtre
alte autoritãþi competente, stabilite de cãtre pãrþi.
5.2. Partea care primeºte va confirma, în scris, primirea
informaþiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu
de la cealaltã parte.
5.3. În caz de urgenþã, utilizarea altor canale în afara
celor menþionate în paragraful 5.1 poate fi stabilitã de
comun acord de cãtre autoritãþile competente ale ambelor
pãrþi.
5.4. Pãrþile nu vor furniza informaþii militare secrete de
stat sau secrete de serviciu unor terþe pãrþi/þãri/persoane,
fãrã consimþãmântul anterior al pãrþii furnizoare.
5.5. Accesul la informaþii militare secrete de stat sau
secrete de serviciu va fi limitat ºi va fi acordat numai persoanelor îndreptãþite pentru a le cunoaºte, autorizate în
prealabil în conformitate cu normele aplicate pentru acordarea accesului la informaþiile secrete de stat sau secrete
de serviciu, având aceeaºi categorie sau clasã.
5.6. Partea furnizoare va informa partea care primeºte
asupra oricãrei modificãri a categoriei sau clasei informaþiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu.
5.7. Pãrþile vor folosi informaþii militare secrete de stat
sau secrete de serviciu numai în scopul stabilit.
ARTICOLUL 6
Vizite

6.1. Reprezentanþii autorizaþi ai fiecãrei pãrþi vor avea
acces la informaþiile militare secrete de stat sau secrete de
serviciu ºi în instituþiile în care se desfãºoarã activitãþi de
acest gen, dupã obþinerea permisiunii autoritãþilor competente ale þãrii care urmeazã sã fie vizitatã ºi în conformitate cu categoria sau clasa acestora.
6.2. Experþii în probleme de securitate ai autoritãþilor
competente vor efectua vizite reciproce, periodic, cel puþin
o datã pe an, pentru a discuta procedurile de protecþie a
informaþiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu.
6.3. Cererile pentru vizite vor fi înaintate prin Biroul
Ataºatului Militar de la ambasada fiecãrei pãrþi care intenþioneazã sã trimitã vizitator(i), cu cel puþin 20 de zile
înainte; cererile vor conþine urmãtoarele date despre vizitator(i): numele, prenumele, numele tatãlui, data ºi locul naºterii, cetãþenia ºi numãrul paºaportului, instituþia pe care o
reprezintã, data ºi durata vizitei, instituþiile ºi persoanele pe
care le vor vizita.
ARTICOLUL 7
Încãlcarea mãsurilor de securitate

7.1. Autoritãþile de securitate ale pãrþii furnizoare vor fi
informate imediat, în scris, prin canale diplomatice, asupra
oricãror cazuri de pierdere sau de ivire a suspiciunilor cu
privire la dezvãluirea unor informaþii militare secrete de stat
4.7. Informaþiile militare secrete de stat sau secrete de sau secrete de serviciu.
7.2. Investigaþia privind încãlcarea mãsurilor de securiserviciu, traduse ºi/sau multiplicate de cãtre partea care
primeºte, vor fi înregistrate, specificându-se partea furni- tate ºi stabilirea penalizãrii vor fi efectuate de cãtre autorizoare ºi categoria sau clasa acestora, în conformitate cu tãþile competente, în conformitate cu legile ºi cu
prevederile menþionate
în paragraful Technologies’
4.6.
reglementãrile þãrii unde
s-a produs încãlcarea.
Compression
by CVISION
PdfCompressor.
For Evaluation
Purposes Only
STRICT SECRET
SECRET
SECRET
SECRET DE SERVICIU

AKROS APORRITO
APORRITO
EMPISTEFTIKO
PERIORISMENIS CHRISIS

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 309/13.XI.1997
ARTICOLUL 8
Costuri

7.3. Autoritãþile de securitate ale pãrþii furnizoare vor fi
informate în legãturã cu rezultatul unei astfel de investigaþii
ºi cu mãsurile care vor fi luate pentru evitarea acestor evenimente în viitor.

Costurile generate de implementarea prezentului acord
vor fi suportate de cãtre fiecare parte.
ARTICOLUL 9
Valabilitate

7.4. Guvernul þãrii în care s-a produs încãlcarea mãsurilor de securitate de care se face rãspunzãtor personalul
sãu nu va fi fãcut în nici un caz rãspunzãtor pentru
aceastã încãlcare sau pentru neglijenþa personalului sãu.

5

Denunþarea, modificarea ºi durata prezentului acord vor
fi în conformitate cu prevederile art. 8 ºi 9 din memorandumul de înþelegere.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului
de înþelegere dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor
ºi tehnologiei destinate apãrãrii, semnat la Bucureºti
la 27 martie 1997
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Memorandumului
de înþelegere dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Elene privind
cooperarea în domeniile armamentelor ºi tehnologiei destinate apãrãrii, semnat la Bucureºti la 27 martie 1997, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 1 noiembrie 1997.
Nr. 571.
«

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a aderãrii
României la Statutul Conferinþei Miniºtrilor Educaþiei
din statele care au în comun folosirea limbii franceze Ñ
CONFEMEN, adoptat prin Rezoluþia 94-46-01,
YaoundŽ Ñ iulie 1994
În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
tratatelor,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului aderarea
României la Statutul Conferinþei Miniºtrilor Educaþiei din statele care au în
comun folosirea limbii franceze Ñ CONFEMEN, adoptat prin Rezoluþia
94-46-01, YaoundŽ Ñ iulie 1994, ºi se dispune publicarea prezentului decret
în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Bucureºti, 2 iunie 1997.
Nr. 208.Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea României la Statutul Conferinþei
Miniºtrilor Educaþiei din statele care au în comun folosirea
limbii franceze Ñ CONFEMEN, adoptat prin Rezoluþia 94-46-01,
YaoundŽ Ñ iulie 1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ România aderã la Statutul Conferinþei Miniºtrilor
Educaþiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze Ñ
CONFEMEN, adoptat prin Rezoluþia 94-46-01, YaoundŽ Ñ iulie 1994.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 septembrie 1997, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

OLIVIU GHERMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 4 noiembrie 1997.
Nr. 176.

STATUTUL CONFEMEN*)
TITLUL I
Funcþia CONFEMEN Ñ Principii fundamentale
Art. 1. Ñ Instituþia denumitã Conferinþa Miniºtrilor
Educaþiei din þãrile care au în comun utilizarea limbii franceze, denumitã în continuare CONFEMEN, ºi având vocaþia de a primi în cadrul sãu toate þãrile membre ale
Comunitãþii francofone este creatã între statele ºi guvernele
aderente.
Prezentul text reprezintã statutul.
Lista membrilor CONFEMEN este prezentatã în anexã.
Art. 2. Ñ Sediul CONFEMEN este la Dakar. Sediul
poate fi transferat în oricare þarã membrã.
Art. 3. Ñ CONFEMEN acþioneazã prin voinþa comunã
de cooperare a þãrilor participante, pentru a defini cu luciditate obiectivele ºi a ordona cu rigurozitate mijloacele, în
vederea integrãrii adecvate a sistemelor educative naþionale
în procesul de dezvoltare economicã ºi socialã.
CONFEMEN constituie astfel o structurã de informare,
de reflexie ºi de concertare între miniºtrii educaþiei.
Art. 4. Ñ Informarea reciprocã se va axa, în special,
asupra evoluþiei sistemelor educative, reformelor naþionale
în curs sau preconizate, dificultãþilor întâlnite, precum ºi
rezultatelor pozitive înregistrate.
Art. 5. Ñ Reflexia care se va institui asupra temelor de
interes comun poate necesita reunirea de comitete tehnice
ºi poate sã conducã la realizarea de documente de sintezã.
Recomandãrile care decurg, alimentând politicile naþionale, regionale ºi internaþionale în materie de educaþie, pot
conduce la operaþiuni proprii CONFEMEN sau la acþiuni

realizate în cooperare cu organismele regionale sau internaþionale, vizând obiective similare sau complementare.
Art. 6. Ñ Concertarea trebuie sã permitã miniºtrilor educaþiei, care au în comun utilizarea limbii franceze, elaborarea de poziþii comune, pe care le vor expune în instanþele
organismelor inter naþionale, în special în cele ale
Francofoniei.
TITLUL II
Þãri membre Ñ Proceduri de adeziune
Art. 7. Ñ CONFEMEN se compune din miniºtrii þãrilor
membre, însãrcinaþi cu educaþia ºi formarea la diferite niveluri de învãþãmânt. Limba de lucru a CONFEMEN este
limba francezã.
Art. 8. Ñ Oricare þarã în care limba francezã este limbã
oficialã, limbã de lucru sau limbã de comunicare poate
cere admiterea sa ca membrã cu drepturi depline în
CONFEMEN.
CONFEMEN decide, cu ocazia sesiunii generale, asupra
cererilor de aderare pe care le-a primit între sesiuni.
Art. 9. Ñ Oricare þarã în care limba francezã este limbã
oficialã, limbã de lucru, limbã de comunicare poate fi
admisã în calitate de observator la lucrãrile CONFEMEN
fie pe baza unei cereri adresate preºedintelui în exerciþiu,
fie pe baza invitaþiei þãrii gazdã.
Art. 10. Ñ Calitatea de þarã membrã se pierde prin
demisia notificatã preºedintelui în exerciþiu sau prin excluderea pronunþatã de CONFEMEN ºi notificatã de preºedintele þãrii în cauzã.

*) Traducere.by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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¥ raport al cenzorilor ºi al reuniunii corespondenþilor
TITLUL III
Instanþele CONFEMEN
naþionali;
¥ cereri de aderare;
Art. 11. Ñ Instanþele CONFEMEN sunt:
¥ reînnoirea biroului conferinþei ºi, dacã este necesar, a
Ñ conferinþa ministerialã, denumitã în continuare confeagenþilor puºi la dispoziþia secretariatului tehnic permanent.
rinþã;
Art. 17. Ñ Proiectul ordinii de zi este stabilit de secreÑ biroul;
tariatul tehnic permanent, sub îndrumarea preºedintelui în
Ñ corespondenþii naþionali;
exerciþiu, ºi supus membrilor biroului.
Ñ comisia administrativã ºi financiarã.
Biroul este organul executiv. El se sprijinã în acest scop
El este apoi adresat membrilor de cãtre Secretariatul
pe secretariatul tehnic permanent, prevãzut la titlul VIII.
tehnic permanent.
Art. 12. Ñ Conferinþa þine, în mod normal, o sesiune,
Oricare membru poate atunci sã cearã înscrierea de
la fiecare 2 ani, într-o þarã membrã, care a lansat invitaþia probleme suplimentare pe ordinea de zi. În acest caz,
la sesiunea precedentã.
membrii ºi secretariatul tehnic permanent trebuie, în mãsura
Ea se va reuni înaintea Conferinþei ministeriale a aface- posibilului, sã primeascã raportul de prezentare, necesar
rilor externe ºi a Francofoniei, cãreia îi va transmite direct pentru examinarea problemelor suplimentare, cu cel puþin o
concluziile sale.
lunã înaintea datei de deschidere a conferinþei.
Periodicitatea acestei instanþe poate, cu toate acestea,
Secretariatul tehnic permanent pregãteºte, pe baza ordisã fie revãzutã, dacã þãrile membre decid astfel, din raþiuni, nii de zi provizorii ºi a listei de probleme suplimentare, o
în special de costuri materiale ºi financiare pe care le ordine de zi revizuitã.
antreneazã sau pentru a þine seama de calendarul de lucru
Dupã deschiderea conferinþei ºi dupã audierea raportului
al instanþelor Francofoniei.
de activitate al preºedintelui în exerciþiu, preºedintele noului
Art. 13. Ñ Organizarea materialã a conferinþei, precum
birou supune aprobãrii membrilor prezenþi în plenarã ordiºi organizarea ºi funcþionarea secretariatului, cu ocazia
sesiunilor, revin þãrii gazdã, asistatã de secretariatul tehnic nea de zi revizuitã.
Cu aceastã ocazie, anumite probleme cu caracter nestapermanent.
tutar
pot fi scoase de pe ordinea de zi, în baza unei deciÎn legãturã cu biroul ºi secretariatul tehnic permanent,
zii
a
conferinþei.
þãrii gazdã îi revin urmãtoarele:
Art.
18. Ñ În afara ceremoniilor de deschidere ºi de
Ñ sã fixeze data sesiunii pe care o organizeazã;
închidere,
la care þara gazdã a conferinþei invitã personaliÑ sã lanseze invitaþiile de participare la sesiune;
tãþi, la alegerea sa, dezbaterile se desfãºoarã numai în
Ñ sã stabileascã programul de sejur al conferinþei;
prezenþa delegaþiilor oficiale ale þãrilor membre ºi a obserÑ sã creeze un comitet naþional de organizare;
Ñ sã fixeze, pentru fiecare þarã, numãrul de delegaþi vatorilor invitaþi, a organismelor internaþionale, precum ºi a
responsabililor secretariatului tehnic permanent.
pentru care va suporta cheltuielile;
Conferinþa poate, cu toate acestea, conform modalitãþilor
Ñ sã stabileascã lista organismelor internaþionale de
pe care ea le stabileºte pentru fiecare caz, sã decidã ca
invitat.
Art. 14. Ñ Miniºtrii educaþiei conduc, în mod normal, ºedinþele sã se þinã cu uºile închise, pentru a dezbate anudelegaþia þãrii lor la sesiunea generalã. Þãrile membre pot, mite probleme.
în cazul în care ministrul lor este împiedicat sã participe,
Deciziile luate cu aceastã ocazie pot fi comunicate în
sã fie reprezentate de o altã personalitate ministerialã sau ºedinþa plenarã, fãrã sã facã obiectul dezbaterilor.
de un înalt funcþionar mandatat conform procedurii.
Art. 19. Ñ În toate deliberãrile CONFEMEN, votul este,
În schimb, nici o þarã membrã nu poate reprezenta o în mãsura posibilului, înlocuit de consultãri, pentru a se
altã þarã, nici sã decidã în locul ei.
ajunge la un consens.
Art. 15. Ñ Cvorumul este constituit din majoritatea þãrilor
TITLUL V
membre care au anunþat participarea lor la sesiune. Acest
Biroul CONFEMEN
cvorum este indispensabil validãrii deliberãrilor.
Aceastã regulã se aplicã sesiunii generale, precum ºi
Art. 20. Ñ Biroul se compune din 9 membri, dintre care
tuturor instanþelor CONFEMEN.
5 miniºtri reprezentând þãrile din Sud ºi 4 miniºtri repreArt. 16. Ñ Ordinea de zi a fiecãrei conferinþe trebuie sã zentând statele ºi guvernele din Nord.
permitã:
Sunt membri de drept: preºedintele Ñ ministrul þãrii
Ñ dezbaterea problemelor relative la evaluarea sisteme- gazdã a conferinþei, decanul Ñ ministrul cel mai vechi în
lor educative naþionale ºi studierea experienþelor realizate funcþie, cei 2 vicepreºedinþi Ñ ministrul þãrii care a gãzduit
sau de urmat, în legãturã cu organismele internaþionale,
ultima conferinþã ºi ministrul þãrii gazdã a conferinþei
vizând obiective similare sau complementare cu acelea ale
viitoare.
CONFEMEN;
Sunt aleºi de cãtre conferinþã: raportorul general ºi cei
Ñ pronunþarea:
4
membri.
¥ asupra axelor de orientare a programãrii în materie de
La începutul fiecãrei conferinþe, decanul acesteia îi invitã
educaþie-formare, supusã aprobãrii întâlnirilor la nivel înalt;
¥ asupra programului de activitãþi dintre sesiuni, pregãtit pe colegii sãi sã se pronunþe asupra desemnãrii membrilor
de birou ºi, în prealabil, studiat de reuniunea coresponden- biroului.
Biroul vegheazã la buna desfãºurare a lucrãrilor
þilor naþionali; precum ºi
CONFEMEN.
¥ asupra problemelor care vor face obiectul studiilor, pe
Între sesiuni el are ca mandat:
grupe de lucru, la cererea biroului sau a unei conferinþe
1. sã punã în aplicare deciziile reþinute de conferinþã,
precedente;
Ñ examinarea aspectelor legate de funcþionarea însãºi sprijinindu-se, în acest scop, pe secretariatul tehnic permanent;
a CONFEMEN:
2. sã se pronunþe:
¥ rapoarte de activitãþi ale preºedintelui al cãrui mandat
Compression
by CVISION
For
Evaluation
Only
¥ asupra stadiului
execuþiei
bugetare Purposes
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Apropiat autoritãþilor ministeriale, corespondentul naþional
¥ asupra tuturor eventualelor decizii de modificare;
3. sã realizeze sau sã facã posibilã realizarea oricãrui trebuie sã aibã o poziþie de centru ºi acces la diferite serstudiu de naturã sã continue ºi sã dezvolte reflexiile ºi vicii, pentru a putea sã acþioneze rapid ºi eficace.
dezbaterile conferinþei ºi sã permitã orientarea programãrii
Este de dorit ca persoana investitã cu aceastã responîn materie de educaþie ºi de formare a Francofoniei;
sabilitate sã o poatã exersa pe o perioadã suficient de
4. sã identifice, pentru activitãþile CONFEMEN, noi mij- lungã, încât sã poatã asigura continuitatea activitãþii sale.
loace, în acelaºi timp umane, materiale ºi financiare;
Art. 26. Ñ Corespondentul naþional este interlocutorul
5. sã intensifice relaþiile cu þãrile ºi cu organismele privilegiat al secretariatului tehnic permanent. În aceastã
implicate sau interesate de conferinþã, în special cu instan- calitate, el primeºte de la secretariatul tehnic permanent
þele Francofoniei;
copia de pe oricare corespondenþã de naturã administrativã
6. sã iniþieze orice acþiune vizând lãrgirea sa cu alte þãri ºi tehnicã, adresatã autoritãþilor þãrii sale.
care îndeplinesc condiþiile statutare de aderare;
El studiazã rezoluþiile, pentru a face cunoscute ministru7. sã intensifice audienþa, credibilitatea ºi eficacitatea lui sãu posibilitãþile de a le aplica în þara sa, ºi asigurã
conferinþei;
aplicarea deciziilor luate.
8. sã vegheze la independenþa conferinþei ºi a instanþeEl difuzeazã serviciilor interesate orice informaþie ºi
lor sale.
documentaþie utilã funcþionãrii sale.
Biroul se reuneºte o datã pe an, pe baza convocãrii
El este depozitarul, în þara sa, a informaþiilor ºi a docupreºedintelui sãu. El trateazã orice problemã privind activi- mentaþiei provenind de la secretariatul tehnic permanent,
tãþile conferinþei. Atunci când apare necesar, biroul poate fi cãruia îi adreseazã toate informaþiile relative la sistemul
convocat în sesiune extraordinarã, la cererea preºedintelui educativ din þara sa, susceptibile de a interesa celelalte þãri
sau a doi dintre membrii sãi.
membre.
Art. 21. Ñ Preºedintele conduce dezbaterile ºi vegheazã
El colaboreazã strâns cu secretariatul tehnic permanent
la respectarea dispoziþiilor statutare.
pentru întâlnirile internaþionale organizate de CONFEMEN
El face cunoscut preºedintelui conferinþei, în cel mai în þara sa.
scurt timp, orientarea ºi definirea parametrilor generali ai
El poate fi solicitat de cãtre preºedintele biroului sã parprogramãrii în materie de educaþie ºi de formare, care ticipe la activitãþile grupurilor de lucru restrânse ºi este
urmeazã a fi transmise conferinþei la nivel înalt.
însãrcinat de cãtre birou sau de conferinþã sã studieze
Preºedintele poate încredinþa misiuni specifice oricãrui toate problemele interesând acþiunile CONFEMEN.
membru al biroului. În cel mai scurt timp, el informeazã
Art. 27. Ñ Corespondenþii naþionali se reunesc pe baza
biroul asupra acestor misiuni, precum ºi asupra acþiunilor convocãrii secretariatului tehnic permanent, în ajunul fiecãrei
pe care le-a întreprins personal.
conferinþe.
Preºedintele convoacã ºi conduce reuniunile biroului. El
Cu ocazia acestei reuniuni, ei ascultã raportul secretarudispune, pentru îndeplinirea misiunii sale, de serviciile lui general privind stadiul de realizare a programului în curs
Secretariatului tehnic permanent.
ºi pe acela al comisiei administrative ºi financiare.
Între conferinþe, el vegheazã la executarea sarcinilor
Ei prezintã raportul activitãþilor lor ºi studiazã ordinea de
conduse de secretariat, care îl informeazã cu regularitate zi preconizatã pentru conferinþa ministerialã, precum ºi prodespre activitatea sa.
gramul dintre sesiuni ºi eventualele îmbunãtãþiri de adus
Preºedintele poate convoca secretarul general al secre- funcþionãrii conferinþei.
tariatului tehnic permanent, când este necesar.
În caz de nevoie, preºedintele în exerciþiu poate sã-i
Art. 22. Ñ Prima vicepreºedinþie este atribuitã ministrului convoace în ºedinþa extraordinarã.
þãrii care va fi gazda sesiunii imediat urmãtoare.
Art. 28. Ñ Preºedinþia reuniunii corespondenþilor naþioA doua vicepreºedinþie este asumatã de ministrul þãrii nali revine þãrii gazdã; ea este exersatã, în mod normal,
care va gãzdui sesiunea ulterioarã.
de cãtre corespondentul sãu naþional.
A treia vicepreºedinþie este atribuitã ministrului unei þãri
Preºedintele este asistat în funcþiile sale de un vicepremembre, pe baza deciziei sesiunii generale. Mandatul sãu ºedinte, un raportor ºi un raportor adjunct, care se alege în
dureazã din momentul alegerii pânã la deschiderea sesiunii funcþie de circumstanþe.
urmãtoare.
TITLUL VII
Vicepreºedinþii asistã pe preºedinte, în funcþiile sale, ºi
Comisiile
tehnice
sunt în mãsurã, dacã este cazul, sã îl suplineascã.
În acest caz, vicepreºedintele care asigurã interimatul
Art. 29. Ñ Comisia administrativã ºi financiarã este forpreºedinþiei are aceleaºi puteri ca ºi preºedintele.
matã din corespondenþii naþionali ai þãrilor membre ale
Art. 23. Ñ Preºedintele al cãrui mandat a expirat devine biroului. Convocatã, anual, de cãtre preºedintele biroului,
membru de drept al biroului pe o perioadã de 2 ani.
comisia ascultã raportul cenzorilor, examineazã proiectul de
Art. 24. Ñ Raportorul general, ministrul unei þãri buget al exerciþiului financiar urmãtor, stabilit de secretarianemembre a biroului, este ales de cãtre sesiunea generalã. tul tehnic permanent înainte de a fi supus biroului, ºi adreMandatul sãu dureazã din momentul alegerii pânã la des- seazã recomandãri biroului.
chiderea sesiunii urmãtoare.
Art. 30. Ñ Conferinþa ºi, între sesiuni, biroul
Raportorul general este asistat în activitatea sa de cãtre CONFEMEN pot încredinþa unor grupuri de lucru sarcina
secretariatul tehnic permanent.
de a studia unele probleme deosebite ºi de a le raporta
Art. 25. Ñ Fiecare ministru al educaþiei desemneazã un într-o perioadã determinatã.
corespondent naþional dintre înalþii sãi funcþionari ºi inforTITLUL VIII
meazã despre aceasta secretariatului tehnic permanent, în
Secretariatul
tehnic permanent
cel mai scurt timp.
Art. 31. Ñ CONFEMEN dispune de un secretariat,
Numãrul corespondenþilor naþionali poate varia în funcþie
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
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de structurile existente
în diferitele þãri.
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Modalitãþile ºi procedurile de gestiune ale secretariatului documentele, rapoartele ºi proiectele de rezoluþie ale contehnic permanent sunt consemnate în regulamentul adminis- ferinþei; el asigurã conservarea tuturor actelor ºi documentrativ ºi financiar.
telor realizate în cadrul CONFEMEN. El adunã informaþiile
Acest regulament poate fi modificat conform dispoziþiilor transmise de fiecare membru, le valorificã ºi le adreseazã
prevãzute pentru revizuirea statutelor la art. 49.
tuturor membrilor.
Art. 32. Ñ Secretariatul tehnic permanent se compune
TITLUL IX
din: un secretar general, personal încadrat, personal de
Bugetul
secretariatului
tehnic permanent
serviciu, conform schemei de organizare ºi modalitãþilor
Art.
38.
Ñ
Pentru
realizarea
obiectivelor
sale, conferinþa
prevãzute prin regulamentul administrativ ºi financiar.
dispune
de
un
buget
propriu,
alimentat
prin
contribuþiile
þãriArt. 33. Ñ Guvernul þãrii unde se aflã sediul pune localor membre.
lurile la dispoziþia secretariatului tehnic permanent.
El se compune din:
Art. 34. Ñ Personalul încadrat al secretariatului tehnic
Ñ un buget de funcþionare;
permanent este numit de cãtre sesiunea generalã a CONÑ un buget de programe.
FEMEN, dupã publicarea posturilor prevãzute, definirea proFiecare dintre conturi face obiectul unei gestiuni distincte
filului acestor posturi ºi determinarea duratei mandatelor.
În caz de vacanþã neprevãzutã, biroul este abilitat sã ia ºi riguros autonome.
Existã, de asemenea:
dispoziþiile interimare indispensabile bunei funcþionãri a
Ñ un fond comun;
secretariatului tehnic permanent.
Ñ un fond de rezervã.
Secretarul general este numit în aceleaºi condiþii ca ºi
Fiecare dintre aceste fonduri este depus într-un cont
personalul încadrat, dar pe baza propunerii þãrii unde se
aflã sediul, pentru o duratã de 4 ani, care se poate reînnoi bancar distinct.
Gestiunea acestor bugete ºi fonduri diferite se face cono singurã datã.
form
dispoziþiilor consemnate în documentul intitulat
În cazul în care postul este vacant sau în cazul unei
dificultãþi care îl pune pe secretarul general în imposibilitate Regulamentul administrativ ºi financiar.
Art. 39. Ñ Bugetul de funcþionare este alimentat prin
de a acþiona, guvernul þãrii unde se aflã sediul este abilitat
contribuþiile financiare ale þãrilor membre, conform unei grile
sã desemneze un secretar general interimar.
Art. 35. Ñ Remunerarea personalului încadrat, afectat de repartiþie, fixatã de conferinþã.
Þãrile nemembre ºi organismele de ajutor ºi de coopesecretariatului tehnic permanent, este în sarcina statelor
care pun acest personal la dispoziþia CONFEMEN, cu rare pot, de asemenea, sã contribuie financiar.
Þara unde se aflã sediul este scutitã de contribuþie, datã
excepþia dispoziþiilor contrare, stipulate în regulamentul
fiind participarea sa directã la secretariatul tehnic permaadministrativ ºi financiar.
Personalul de serviciu recrutat în þara unde se aflã nent (salariul unei pãrþi a personalului ºi punerea la disposediul de cãtre secretarul general este remunerat din buge- ziþie gratuitã a localurilor).
Art. 40. Ñ Bugetul de programe este alimentat prin
tul de funcþionare al secretariatului tehnic permanent.
Art. 36. Ñ Membrii secretariatului tehnic permanent contribuþiile speciale ale þãrilor ºi organismelor ºi este desexercitã funcþii cu caracter exclusiv internaþional. În conse- tinat realizãrii activitãþilor de cooperare, decise de confecinþã, ei nu vor cere, nici nu vor primi instrucþiuni de la un rinþã.
Art. 41. Ñ Fondul comun serveºte la finanþarea proiecguvern, nici de la o altã autoritate din afara conferinþei.
Toþi membrii acesteia se angajeazã sã respecte caracte- telor ce corespund prioritãþilor conferinþei. Aceste proiecte
rul internaþional al funcþiilor membrilor secretariatului ºi sub pot fi constituite din operaþiuni multilaterale, interesând
nici o formã nu vor cãuta sã-i influenþeze în îndeplinirea ansamblul þãrilor, sau din acþiuni cu caracter regional sau
naþional, atunci când ele sunt organizate în prelungirea
funcþiilor lor.
În exercitarea funcþiilor lor, membrii secretariatului tehnic acþiunilor multilaterale realizate anterior de CONFEMEN.
permanent întreþin, cu guvernul þãrii unde se aflã sediul Utilizarea acestui fond este opritã de Conferinþa miniºtrilor.
Fondul comun este alimentat prin contribuþii voluntare
sãu, raporturi definite prin convenþie sau prin orice altã
ale þãrilor membre, prin diferenþe ale bugetului programelor,
modalitate aprobatã de conferinþã.
Membrii secretariatului tehnic permanent se angajeazã prin subvenþii, prin donaþii ale persoanelor fizice sau jurisã evite orice activitate cu caracter politic, naþional sau dice, ale organizaþiilor ºi instituþiilor internaþionale interesate
internaþional, incompatibilã cu independenþa ºi imparþialita- în dezvoltarea educaþiei. De asemenea, sunt vãrsate venitea pe care o cer funcþiile lor sau susceptibilã de a com- turile obþinute din vânzarea documentelor realizate de
promite neutralitatea lor faþã de una sau alta dintre þãrile CONFEMEN, din activitãþi promoþionale, din colecte ºi din
alte manifestãri organizate prin grija sa.
membre.
Art. 42. Ñ Fondul de rezervã este alimentat prin contriConferinþa trebuie sã aprecieze în ce mãsurã activitãþile
exterioare pot fi compatibile cu funcþiile pe care ea le buþiile voluntare ale þãrilor membre, ale persoanelor fizice,
încredinþeazã membrilor secretariatului tehnic permanent. ale tuturor instituþiilor cu preocupãri în domeniul educaþiei,
Art. 37. Ñ Sub autoritatea preºedintelui în exerciþiu, ºtiinþei ºi culturii, ca ºi din veniturile financiare generate
secretarul general asigurã executarea ºi coordonarea gene- prin plasarea acestor fonduri.
Art. 43. Ñ Secretarul general este administratorul crediralã a actelor conferinþei. El informeazã asupra activitãþii
telor ºi ordonatorul bugetelor ºi al fondurilor.
sale.
Art. 44. Ñ Utilizarea veniturilor fondului de rezervã este
Între conferinþe, el informeazã, cu regularitate, pe preºedinte ºi pe corespondenþii naþionali despre stadiul de supus autorizãrii exprese a preºedintelui în exerciþiu al
îndeplinire a sarcinilor care îi sunt încredinþate ºi, dacã CONFEMEN.
Art. 45. Ñ Exerciþiul financiar este de 2 ani, repartizat
este cazul, despre dificultãþile majore întâlnite.
El pregãteºte cu ei conferinþele, în condiþiile definite la în tranºe anuale, începând la 1 ianuarie ºi terminându-se
la 31 decembrie.
art. 16, 17Ñ21, 24Ñ26 ºi 27.
Comisia administrativã ºi financiarã examineazã, cu ocaEl menþine legãturile dintre membri, pentru a asigura
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propune biroului, în caz de necesitate, orice modificare
care trebuie supusã aprobãrii membrilor conferinþei.
Atunci când sesiunea biroului are loc în acelaºi timp cu
conferinþa ministerialã, deciziile biroului sunt aprobate de
conferinþã.
Art. 46. Ñ Bugetele de funcþionare ºi programele sunt
pregãtite de secretarul general ºi supuse aprobãrii
conferinþei.
Art. 47. Ñ Verificarea conturilor diferitelor bugete este
efectuatã de 2 cenzori care nu provin din þara sediului
CONFEMEN, aleºi de conferinþã. Aceºtia întocmesc raportul
comisiei administrative ºi financiare.
Raportul cenzorilor ºi avizul comisiei administrative ºi
financiare fac parte, în mod obligatoriu, din ordinea de zi a
conferinþei, care este chematã sã se pronunþe asupra bilanþului secretarului general.

În perioada dintre sesiuni, bilanþul este prezentat reuniunii anuale a biroului.
Art. 48. Ñ În caz de întârziere în aprobarea bugetului
de funcþionare, este utilizatã procedura aºa-numitã a celor
douãsprezece luni provizorii (bugetul anului expirat).
TITLUL X
Modificarea statutelor
Art. 49. Ñ Statutele pot fi modificate prin acordul unanim al þãrilor membre prezente la conferinþã.
Orice cerere de modificare a statutelor este adresatã
preºedintelui în exerciþiu, cu cel puþin 6 luni înaintea celei
mai apropiate conferinþe.
Acesta o supune reuniunii biroului însãrcinat cu pregãtirea proiectului de text care urmeazã a fi supus conferinþei.
ANEXÃ

LISTA

þãrilor membre CONFEMEN
Guineea Ñ Conakry
Haiti
Luxemburg
Mali
Mauritius
Mauritania
Niger
Republica Centrafricanã
Rwanda
Senegal
Seychelles
Elveþia
Ciad
Togo
Zair

Comunitatea francezã din Belgia
Benin
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Canada
Canada Ñ New Brunswick
Canada Ñ Quebec
Capul Verde
Comore
Coasta de Fildeº
Djibouti
Franþa
Gabon
Guineea-Bissau

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea României
la Statutul Conferinþei Miniºtrilor Educaþiei din statele
care au în comun folosirea limbii franceze Ñ CONFEMEN,
adoptat prin Rezoluþia 94-46-01, YaoundŽ Ñ iulie 1994
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aderarea României la
Statutul Conferinþei Miniºtrilor Educaþiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze Ñ CONFEMEN, adoptat prin Rezoluþia 94-46-01,
YaoundŽ Ñ iulie 1994, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 1 noiembrie 1997.
Nr. 572.
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modul de acordare a împrumuturilor prevãzute în bugetul de stat, rectificat pe anul 1997,
pentru acoperirea arieratelor cãtre Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ
ºi Regia Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Mediaº
În temeiul prevederilor art. 7 ºi 14 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se acordã suma de 400 miliarde lei, reprezentând împrumuturi pentru acoperirea arieratelor înregistrate de regiile autonome de interes local prevãzute în
anexa la prezenta hotãrâre cãtre Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ ºi Regia Autonomã a Gazelor Naturale
”RomgazÒ Mediaº, conform anexei nr. 3/19 din Ordonanþa
Guvernului nr. 14/1997.
Art. 2. Ñ Pentru Regia Autonomã de Electricitate
”RenelÒ se acordã 375 miliarde lei, iar pentru Regia
Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Mediaº,
25 miliarde lei, sume cu care aceste regii autonome vor
achita datoriile scadente cãtre bugetul de stat, executanþii
de lucrãri, furnizorii de echipamente, de cãrbune ºi gaze
naturale.

Art. 3. Ñ Regiile autonome de interes local, prevãzute
la art. 1, vor restitui bugetului de stat împrumuturile respective în termen de un an, în tranºe lunare egale, pânã
în ultima zi lucrãtoare a lunii, conform convenþiilor încheiate
cu Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ ºi cu Regia
Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Mediaº.
Art. 4. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 494/1997 privind
transferul unor sume de la bugetul de stat rectificat pe
anul 1997 cãtre Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ ºi
Regia Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Mediaº,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238
din 11 septembrie 1997 îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 5. Ñ Ministerul Industriei ºi Comerþului, Ministerul
Finanþelor, Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ ºi
Regia Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Mediaº vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remuº Opriº
Bucureºti, 6 noiembrie 1997.
Nr. 689.
ANEXÃ
LISTA

regiilor autonome de interes local, beneficiare de împrumuturi pentru plata energiei electrice
ºi termice ºi a gazelor naturale
Ñ milioane lei Ñ
Nr.

Regii autonome

crt.

de interes local

energiei electrice

energiei termice

gazelor naturale

0

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

RADET Bucureºti
RAGB Bucureºti
REGOTRANS Piteºti
RAJA Constanþa

Împrumuturi pentru plata:

115.000
50.000
7.000
20.000

TOTAL
5

115.000
50.000
7.000
20.000
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Ñ milioane lei Ñ
0

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1

2

RAGC Târgoviºte
RAGCG DIV. APÃ CANAL Galaþi
RAJAC Iaºi
RAGCL Slatina
RA APA Zalãu
RAPSP Tulcea
RAACT Craiova
RAGC ELTRANS Giurgiu
RA APÃ CANAL Satu Mare
RA GCL Cãlãraºi
RA APÃ CANAL Arad
RA GOSARG Curtea de Argeº
RAGC Bacãu
RAGCL Comãneºti
RAGCL Oradea
RAJA APÃ Botoºani
RA GOSINT Bocºa
RAM Buzãu
RAGCL Tecuci
RAGCL Deva
RAGCL Petroºani
RAGCL Caracal
RAUCL Suceava
RAGCL Bârlad
RAGCL Medgidia
RAGCL Câmpina
RAGCL Oneºti
RA APÃ TERM Brãila
RAGCL Piatra-Neamþ
RA GAMA Baia Mare
RATL Bistriþa
CT Focºani
RAGCL Târgu Mureº
DGCLCT Alba

20.000
15.000
10.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
5.000
4.000
3.000
3.000
2.000
1.000
5.000
3.000
3.000
4.000
5.000
3.000
1.000
3.000
2.000
5.000
1.000
3.000

TOTAL:

3

4

4.000

4.000
3.000
6.000
1.800
8.000
1.000
1.200

24.000
15.000
10.000
5.000
5.000
10.000
14.000
15.000
5.000
4.000
3.000
3.000
2.000
4.000
9.000
3.000
3.000
4.000
5.000
3.000
3.000
3.000
7.000
5.000
1.000
3.000
4.000
15.000
3.000
6.000
1.800
8.000
1.000
1.200

25.000

400.000

4.000
5.000

3.000
4.000

2.000
5.000

10.000

4.000
1.000

228.000

147.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei Naþionale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Denumirea ministerului este Ministerul
Art. 5. Ñ (1) În structura organizatoricã a Ministerului
Educaþiei Naþionale funcþioneazã direcþii generale, direcþii,
Educaþiei Naþionale.
Art. 2. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale este organul servicii ºi birouri.
(2) Structura organizatoricã a Ministerului Educaþiei
administraþiei publice centrale de specialitate care aplicã
strategia dezvoltãrii ºi politica Guver nului în domeniul Naþionale este prevãzutã în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaþiei naþionale, pot fi orgaînvãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice universitare.
nizate numai servicii ºi birouri.
Art. 3. Ñ (1) Ministerul Educaþiei Naþionale conduce sis(3) Ministerul Educaþiei Naþionale va constitui structuri
temul naþional de învãþãmânt, exercitând atribuþiile stabilite organizatorice necesare realizãrii reformei învãþãmântului, în
prin Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaþiile asumodificãrile ulterioare, ºi prin Legea privind Statutul perso- mate prin acorduri cu organismele internaþionale ºi prin
nalului didactic nr. 128/1997.
programele pentru integrare europeanã.
(2) În fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti sunt orgaArt. 6. Ñ (1) Pentru exercitarea atribuþiilor sale,
nizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, Ministerul Educaþiei Naþionale se sprijinã pe urmãtoarele
inspectorate ºcolare, cu structura aprobatã prin ordin al organisme consultative de nivel naþional, alcãtuite Ñ în
ministrului educaþiei naþionale. Inspectorii ºcolari generali au temeiul art. 140 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995,
calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele republicatã, cu modificãrile ulterioare, pe criterii de prestigiu
ºcolare judeþene ºi Inspectoratul Municipiului Bucureºti au profesional ºi moral:
Ñ Consiliul Naþional pentru Reforma Învãþãmântului;
în subordine unitãþi de învãþãmânt preuniversitar, unitãþi
Ñ Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
conexe acestuia ºi unitãþi pentru activitatea extraºcolarã. ºi Certificatelor Universitare;
Art. 4. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale, pe lângã atriÑ Consiliul Naþional de Finanþare a Învãþãmântului
buþiile cuprinse în art. 3, îndeplineºte ºi orice alte atribuþii Superior;
stabilite prin acte normative pentru domeniul sãu de activiÑ Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
tate.
Învãþãmântul Superior;
Compression
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Ñ Consiliul Naþional al Bibliotecilor;
Ñ Consiliul Naþional al Rectorilor;
Ñ Consiliul Naþional pentru Formare ºi Educaþie
Continuã.
(2) Componenþa acestor consilii este stabilitã prin ordin
al ministrului educaþiei naþionale.
(3) Atribuþiile consiliilor naþionale sunt stabilite prin regulamente de organizare ºi funcþionare, aprobate prin ordin al
ministrului educaþiei naþionale, conform reglementãrilor
legale.
(4) Consiliile naþionale au câte un secretariat propriu,
format din 1Ð3 persoane încadrate în minister, care ajutã
la elaborarea lucrãrilor. Fiecare consiliu naþional poate
folosi în activitatea sa un corp de experþi, remunerat din
fondurile programelor de dezvoltare a învãþãmântului ºi/sau
din fondurile bugetare ºi extrabugetare.
(5) Activitatea consiliilor naþionale este coordonatã de
ministrul educaþiei naþionale sau de un secretar de stat,
desemnat de acesta.
(6) Membrii consiliilor naþionale, precum ºi alþi specialiºti
colaboratori ai acestora, din afara ministerului, pot fi remuneraþi în condiþiile legii.
Art. 7. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi în structura
organizatoricã a Ministerului Educaþiei Naþionale este de
285, exclusiv demnitarii.
(2) Întreaga activitate a Ministerului Educaþiei Naþionale
este condusã de cãtre ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezintã ministerul în
raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritãþi publice ºi
organizaþii, precum ºi cu persoane juridice ºi fizice din þarã
ºi din strãinãtate.
(3) Pe lângã ministru funcþioneazã Colegiul ministerului,
cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului educaþiei
naþionale.
(4) Atribuþiile ºi sarcinile secretarilor de stat ºi ale
secretarului general sunt stabilite prin ordin al ministrului
educaþiei naþionale. Funcþia de secretar general este asimilatã, din punct de vedere al salarizãrii, celei de director
general.
(5) Structura organizatoricã pe compartimente, atribuþiile
ºi sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate
prin ordin al ministrului educaþiei naþionale.
Art. 8. Ñ Din taxele de la studenþii ºi cursanþii strãini
Ñ în baza art. 92 alin. (4) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare Ñ se
constituie un fond, la dispoziþia ministrului educaþiei naþionale, având un cuantum de cel mult 5% din încasãrile în
valutã, pentru situaþii speciale ºi neprevãzute.
Art. 9. Ñ (1) Instituþiile ºi unitãþile din subordinea
Ministerului Educaþiei Naþionale sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(2) Structura organizatoricã a instituþiilor ºi unitãþilor din
subordinea Ministerului Educaþiei Naþionale este aprobatã
prin ordin al ministrului educaþiei naþionale.
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(3) Normativele de personal ºi criteriile de constituire a
compartimentelor pentru unitãþile ºi instituþiile publice subordonate, finanþate de la bugetul de stat, precum ºi atribuþiile
acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaþiei
naþionale, în baza Legii învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi a celorlalte reglementãri
legale.
Art. 10. Ñ (1) Inspectoratele ºcolare judeþene ºi al
municipiului Bucureºti asigurã activitatea de distribuire a
manualelor ºcolare cãtre unitãþile de învãþãmânt din subordine, ca activitate extrabugetarã, prin contabilitate distinctã.
(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetarã,
prevãzute la alin. (1), pot fi obþinute de la agenþii economici care ºi-au asumat obligaþia editãrii, tipãririi ºi difuzãrii
manualelor ºcolare sau pot fi virate direct de cãtre
Ministerul Educaþiei Naþionale în cazul în care, prin contractul cu aceºti agenþi economici, s-au prevãzut reþinerea
ºi virarea de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale a sumelor
aferente difuzãrii manualelor ºcolare de la inspectoratele
ºcolare la unitãþile de învãþãmânt.
(3) Cheltuielile activitãþii extrabugetare, menþionate la
alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare ºi
depozitare, precum ºi pentru dotarea cu bunuri de natura
obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare
desfãºurãrii acestei activitãþi.
(4) Disponibilitãþile existente în cont la finele anului se
reporteazã ºi se utilizeazã în anul urmãtor pentru destinaþiile prevãzute la alin. (3).
Art. 11. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale, ministrul educaþiei naþionale emite ordine ºi instrucþiuni.
Art. 12. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale va utiliza un
parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât ºi pentru
instituþiile ºi unitãþile subordonate, potrivit legii. De asemenea, Ministerul Educaþiei Naþionale va prelua, în condiþiile
negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformã care aplicã programele educaþionale sprijinite prin împrumuturi externe.
Art. 13. Ñ Personalul care trece din instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt în aparatul propriu al Ministerului
Educaþiei Naþionale sau în serviciile publice descentralizate
ale acestuia beneficiazã de rezervarea postului didactic la
instituþia sau la unitatea de unde provine.
Art. 14. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale este abilitat sã
stabileascã mãsurile tranzitorii care decurg ca urmare a
noii sale denumiri (ºtampile, firme, acte de studii etc.).
Art. 15. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 16. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 458/1994 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Învãþãmântului,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 148 din 15 iulie 1996, precum ºi orice alte dispoziþii
contrare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Virgil Petrescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Bucureºti, 6 noiembrie 1997.
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STRUCTURI ALE PROIECTULUI DE REFORMÃ*)

SECRETAR
DE STAT

CORPUL
CONSILIERILOR

DIRECÞIA GENERALÃ ÎNVÃÞÃMÂNT
PREUNIVERSITAR

CONSILII
NAÞIONALE

*) La nivel de direcþie.
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ANEXA NR. 1
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ANEXA Nr. 2

INSTITUÞIILE ªI UNITÃÞILE

care funcþioneazã în subordinea Ministerului Educaþiei Naþionale
Nr.
crt.

Sursa
de finanþare

Denumirea unitãþii

A. Instituþii de învãþãmânt ºi alte unitãþi subordonate
I. Inspectoratele ºcolare judeþene ºi Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti
Ñ servicii publice descentralizate ale Ministerului Educaþiei Naþionale,
în subordinea cãrora funcþioneazã unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

II. Instituþiile de învãþãmânt superior de stat:
Universitatea ”PolitehnicaÒ din Bucureºti
Universitatea Tehnicã de Construcþii din Bucureºti
Institutul de Arhitecturã ”Ion MincuÒ din Bucureºti
Universitatea din Bucureºti
Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din Bucureºti
Academia de Studii Economice din Bucureºti
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ”Carol DavilaÒ din Bucureºti
Academia Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti
Universitatea de Muzicã din Bucureºti
Universitatea de Arte din Bucureºti
Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã ”Ion Luca CaragialeÒ din Bucureºti
ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative din Bucureºti
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
Universitatea ”Babeº-BolyaiÒ din Cluj-Napoca
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi de Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ”Iuliu HaþieganuÒ din Cluj-Napoca
Academia de Arte Vizuale ”Ioan AndreescuÒ din Cluj-Napoca
Academia de Muzicã ”Gheorghe DimaÒ din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnicã ”Gheorghe AsachiÒ din Iaºi
Universitatea Agronomicã ºi de Medicinã Veterinarã ”Ion Ionescu de la BradÒ din Iaºi
Universitatea ”Alexandru Ioan CuzaÒ din Iaºi
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ”Grigore T. PopaÒ din Iaºi
Universitatea de Arte ”George EnescuÒ din Iaºi
Universitatea ”PolitehnicaÒ din Timiºoara
Universitatea de Vest din Timiºoara
Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi de Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Timiºoara
Universitatea ”Petru MaiorÒ din Târgu Mureº
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Târgu Mureº
Academia de Artã Teatralã din Târgu Mureº
Universitatea ”1 Decembrie 1918Ò din Alba-Iulia
Universitatea ”Aurel VlaicuÒ din Arad
Universitatea de Nord din Baia Mare
Universitatea din Bacãu
Universitatea ”TransilvaniaÒ din Braºov
Universitatea ”OvidiusÒ din Constanþa
Institutul de Marinã Civilã din Constanþa
Universitatea din Craiova
Universitatea ”Dunãrea de JosÒ din Galaþi
Universitatea din Piteºti
Universitatea din Oradea
Universitatea din Petroºani
Universitatea ”Petrol-GazeÒ din Ploieºti
Universitatea ”Eftimie MurguÒ din Reºiþa
Universitatea ”Lucian BlagaÒ din Sibiu
Universitatea ”ªtefan cel MareÒ din Suceava
Universitatea ”ValachiaÒ din Târgoviºte
Universitatea ”Constantin BrâncuºiÒ din Târgu Jiu
III. Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
IV. Biblioteci centrale universitare:
Biblioteca Centralã Universitarã din Bucureºti
Biblioteca Centralã Universitarã ”Mihai EminescuÒ din Iaºi
Biblioteca Centralã Universitarã ”Lucian BlagaÒ din Cluj-Napoca
Biblioteca Centralã Universitarã din Timiºoara
V. Biblioteca Pedagogicã Naþionalã ”I.C. PetrescuÒ din Bucureºti
VI. Palatul Naþional al Copiilor din Bucureºti
VII. Institutul Naþional Român de Tracologie din Bucureºti
VIII. Centrul de Cercetãri Biologice din Jibou
IX. Muzeul de Istorie Naturalã ”Grigore AntipaÒ din Bucureºti
X. Corul Naþional de Camerã ”MadrigalÒ
XI. Casele de culturã studenþeºti:
Casa de Culturã Studenþeascã din Bucureºti
Casa de Culturã Studenþeascã din Cluj-Napoca
Casa de Culturã Studenþeascã din Iaºi
Casa de Culturã Studenþeascã din Timiºoara
Casa de Culturã Studenþeascã din Craiova
Casa de Culturã Studenþeascã din Braºov
Casa de Culturã Studenþeascã din Galaþi
Casa de Culturã Studenþeascã din Petroºani
Casa de Culturã Studenþeascã din Târgu Mureº
Casa de Culturã Studenþeascã din Ploieºti
Casa de Culturã Studenþeascã din Piteºti
Casa de Culturã Studenþeascã din Alba Iulia
Casa de Culturã Studenþeascã din Sibiu
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Nr.
crt.

Sursa
de finanþare

Denumirea unitãþii

XII. Cluburi sportive studenþeºti:
Clubul ”Sportul StudenþescÒ Bucureºti
Venituri
Clubul Sportiv ”Academia Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi SportÒ Bucureºti
Venituri
Clubul Sportiv ”UniversitateaÒ Timiºoara
Venituri
Clubul Sportiv ”PolitehnicaÒ Iaºi
Venituri
Clubul Sportiv ”UniversitateaÒ Cluj-Napoca
Venituri
Clubul Sportiv ”UniversitateaÒ Craiova
Venituri
Clubul Sportiv ”UniversitateaÒ Galaþi
Venituri
Clubul Sportiv ”UniversitateaÒ Braºov
Venituri
Clubul Sportiv ”ªtiinþaÒ Bacãu
Venituri
Clubul Sportiv ”ªtiinþaÒ Petroºani
Venituri
Clubul Sportiv ”ªtiinþaÒ Constanþa
Venituri
Clubul Sportiv ”ªtiinþaÒ Baia Mare
Venituri
Clubul Sportiv Universitar Sibiu
Venituri
Clubul Sportiv Universitar Ploieºti
Venituri
Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureº
Venituri
Clubul Sportiv Universitar Oradea
Venituri
Clubul Sportiv Universitar Piteºti
Venituri
Fotbal Club ”Sportul StudenþescÒ Bucureºti
Fotbal Club ”PolitehnicaÒ Timiºoara
Fotbal Club ”PolitehnicaÒ Iaºi
Fotbal Club ”UniversitateaÒ Cluj-Napoca
Fotbal Club ”UniversitateaÒ Craiova
XIII. Casele universitarilor:
Casa Universitarilor din Bucureºti
Casa Universitarilor din Cluj-Napoca
Casa Universitarilor din Iaºi
Casa Universitarilor din Timiºoara
Casa Universitarilor din Braºov
Casa Universitarilor din Craiova
XIV. Complexul Cultural-Sportiv Studenþesc ”TeiÒ Bucureºti
Venituri
XV. Regii autonome
Editura Didacticã ºi Pedagogicã Ñ R.A.
XVI. Centrul de Pregãtire, Perfecþionare ºi Conversie Profesionalã a Adulþilor Bucureºti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
extrabugetare ºi alocaþii de la
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
Venituri extrabugetare
extrabugetare ºi alocaþii de la bugetul de stat

1.

bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul
bugetul

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat
stat

Venituri extrabugetare

B. Alte unitãþi finanþate prin Ministerul Educaþiei Naþionale
1. Centrul European UNESCO pentru Învãþãmântul Superior (CEPES)
2. Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO
3. Oficiul Român TEMPUS

C. Numãrul mediu de personal în unitãþile bugetare,
din care:
Ñ unitãþi de învãþãmânt
Ñ unitãþi de cercetare
Ñ unitãþi de culturã ºi artã

435.846
434.749
236
861

D. Numãrul mediu de personal în unitãþile subvenþionate,
din care:
Ñ unitãþi de învãþãmânt
Ñ unitãþi de culturã
Ñ unitãþi de sport

806
435
117
254

E. Numãrul mediu de personal la alte unitãþi finanþate
prin Ministerul Educaþiei Naþionale
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