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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea ºi funcþionarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea ºi funcþionarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din
9 octombrie 2000, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Conducerea regiei este asiguratã de un
consiliu de administraþie format din 5 persoane, de un
director general ºi de un director general adjunct, numiþi
prin ordin al ministrului de resort.
(2) Directorul general are ºi calitatea de preºedinte al
consiliului de administraþie al regiei.

(3) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel
prevãzut la alin. (1), al sucursalelor ºi al complexurilor, este
numit de consiliul de administraþie pe criteriul competenþei
profesionale.Ò
2. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Structura organizatoricã ºi funcþionalã a
sucursalelor ºi complexurilor regiei ºi modificarea repartizãrii
pe sucursale ºi complexuri a bunurilor din patrimoniul acestora, precum ºi a celor din domeniul public ºi privat al statului pe care le administreazã se aprobã de consiliul de
administraþie al regieiÒ.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 3/5.I.2001

3. Anexa nr. 1 Ñ Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Regiei Autonome ”Administraþia

Patrimoniului Protocolului de StatÒ Ñ se înlocuieºte cu
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 4 ianuarie 2001.
Nr. 1.
ANEXÃ
REGULAMENTUL

de organizare ºi funcþionare a Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, denumitã în continuare regie, asigurã
administrarea, pãstrarea integritãþii ºi protejarea bunurilor
aparþinând domeniului public al statului, destinate asigurãrii
serviciilor publice de interes naþional Ñ de reprezentare ºi
protocol pentru Senat, Camera Deputaþilor, Preºedinþie,
Guvern ºi Curtea Constituþionalã Ñ, în structura prevãzutã
în anexa nr. 2 la hotãrâre, precum ºi a bunurilor aparþinând
domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.
Art. 2. Ñ (1) Regia este persoanã juridicã ºi
funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã ºi autonomie
financiarã. Activitatea acesteia se desfãºoarã în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi cu cele ale prezentului regulament.
(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineºte faþã
de regie atribuþiile prevãzute de reglementãrile legale în
vigoare pentru ministerul de resort.
Art. 3. Ñ Sediul regiei este în municipiul Bucureºti,
str. Moli•re nr. 2Ñ4, sectorul 1.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în
principal:
1. administrarea, conservarea, protejarea ºi întreþinerea
bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor
publice de interes naþional Ñ de reprezentare ºi protocol
pentru Senat, Camera Deputaþilor, Preºedinþie, Guvern ºi
Curtea Constituþionalã Ñ, precum ºi a celor proprietate privatã a statului, pe care le are în administrare;
2. asigurarea serviciilor de reprezentare ºi protocol pentru Senat, Camera Deputaþilor, Preºedinþie, Guvern, Curtea
Constituþionalã ºi pentru alte instituþii publice de interes
naþional;
3. administrarea, conservarea, protejarea ºi întreþinerea
imobilelor în care îºi desfãºoarã activitatea Preºedinþia ºi
Guvernul, pe bazã de contracte de prestãri de servicii;
4. administrarea imobilelor cu destinaþie de reºedinþe oficiale ºi a celorlalte locuinþe de protocol;
5. exploatarea în condiþii de eficienþã economicã a
bunurilor mobile ºi imobile, proprietate a regiei sau adminis-

trate de aceasta, ºi valorificarea comercialã a lor în modalitãþile permise de lege;
6. închirierea spaþiilor de locuit, precum ºi a celor cu
altã destinaþie decât cea de locuit, în condiþiile legii;
închirierea spaþiilor ca sedii pentru ministere, autoritãþi ºi
instituþii publice, partide politice, asociaþii, fundaþii, unitãþi
aparþinând cultelor religioase, unitãþi din domeniul presei
sau al editurilor, cu aprobarea Secretariatului General al
Guvernului;
7. valorificarea prin negociere, la tarife stabilite pe criterii economice, cãtre alþi beneficiari a capacitãþilor rãmase
disponibile în anumite perioade, de maximum 3 luni, dupã
asigurarea serviciilor de reprezentare ºi protocol ºi a celor
necesare instituþiilor publice centrale;
8. prestarea de servicii specifice pentru întreþinerea
sediilor administrative ale instituþiilor publice ºi ale agenþilor
economici;
9. executarea lucrãrilor de conservare, întreþinere, construcþii ºi reparaþii la imobilele ºi instalaþiile proprii, precum
ºi pentru terþi; executarea de confecþii metalice ºi din lemn;
10. prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier
ºi de alimentaþie publicã, de agrement ºi de refacere fizicã,
activitãþi de asistenþã sanatorialã;
11. conservarea, dezvoltarea ºi valorificarea, în condiþiile
legii, a fondului forestier, agricol ºi cinegetic, creºterea
pãsãrilor, pisciculturã ºi apiculturã;
12. producþia agricolã, vegetalã ºi animalã ºi valorificarea acesteia; prelucrarea ºi conservarea legumelor ºi a
fructelor, fabricarea bãuturilor alcoolice distilate, fabricarea
produselor lactate ºi a brânzeturilor, fabricarea produselor
de panificaþie ºi patiserie, cultura florilor ºi plantelor ornamentale, prelucrarea ºi conservarea cãrnii, patiserie ºi
cofetãrie;
13. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
14. argãsirea ºi finisarea blãnurilor, confecþionarea articolelor din blanã;
15. producþie poligraficã ºi editorialã; realizarea tipãriturilor pentru Senat, Camera Deputaþilor, Preºedinþie, Guvern,
Curtea Constituþionalã, ministere, alte instituþii publice centrale ºi pentru alþi beneficiari;
16. producerea ºi emiterea, în condiþiile legii, a
paºapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor ºi a altor documente ºi tipãrituri cu caracter special; tipãrirea de formulare
tipizate ºi/sau cu regim special, documente cu caracter
administrativ specifice activitãþii financiar-contabile ºi de
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trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de
stat, acte de identitate ºi imprimate confidenþiale, carnete
de muncã, carnete de marinar, carnete de sãnãtate ºi cãrþi
de alegãtor;
17. alte activitãþi anexe producþiei de tipãrituri; producþia
de accesorii pentru utilaje tipografice; producþia de bannere;
18. comerþ cu amãnuntul ºi cu ridicata, activitãþi de alimentaþie publicã, operaþiuni de export-import;
19. fabricarea ºtampilelor din cauciuc ºi a altor însemne
specifice fiecãrei instituþii solicitante;
20. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate
al regiei prin concesionarea drepturilor de vânzare altor
agenþi economici sau prin reþea proprie;
21. efectuarea operaþiunilor de transport ºi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
22. efectuarea de experimentãri, studii, prognoze ºi
norme în domeniul specific de activitate;
23. organizarea acþiunilor de formare ºi perfecþionare
profesionalã în domeniul specific de activitate;
24. asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a
colaborãrii ºi cooperãrii tehnice, ºtiinþifice ºi tehnologice cu
firme din þarã ºi din strãinãtate, în sistem de reprezentare
ºi/sau prin asociere, pentru produsele specifice domeniului
de activitate;
25. organizarea de licitaþii în domeniu, în þarã ºi în
strãinãtate;
26. administrarea parcului auto propriu ºi asigurarea
prestaþiilor de transport pentru aparatul de lucru al
Guvernului ºi pentru activitãþile de reprezentare ºi protocol;
27. servicii de transport intern ºi internaþional; service
auto; ºcoalã de ºoferi; producþie de piese de schimb ºi
subansambluri pentru mijloace de transport auto;
28. activitãþi legate de gestionarea sãlilor de spectacole,
organizarea de expoziþii, proiecþia de filme, jocuri distractive
ºi de noroc;
29. tranzacþii imobiliare;
30. activitãþi specifice agenþiilor de turism;
31. realizarea altor activitãþi care au legãturã cu obiectul
sãu de activitate;
32. extracþia ºi prepararea turbei.
CAPITOLUL III
Patrimoniul ºi structura regiei
Art. 5. Ñ (1) Patrimoniul regiei este de 828.292.370 mii lei,
potrivit bilanþului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000.
(2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes
naþional Ñ de reprezentare ºi protocol Ñ regia are în
administrare bunurile din domeniul public al statului
prevãzute în anexa nr. 3 la hotãrâre.
(3) Bunurile din domeniul privat al statului aflate în
administrarea regiei sunt prevãzute în anexa nr. 4 la
hotãrâre.
(4) Regia este proprietara bunurilor prevãzute în anexa
nr. 5 la hotãrâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate
regia posedã, foloseºte ºi dispune în mod autonom de
aceste bunuri, în vederea realizãrii scopului pentru care a
fost constituitã.
(5) Regia nu poate contribui în cadrul operaþiunilor de
asociere cu bunurile din domeniul public al statului pe care
le are în administrare.
Art. 6. Ñ (1) Regia are în structura sa sucursalele ºi
complexurile cu statut de unitãþi fãrã personalitate juridicã,
prevãzute în anexa nr. 2 la hotãrâre.
(2) Modul de organizare ºi funcþionare a sucursalelor ºi
complexurilor, relaþiile acestora cu regia, precum ºi relaþiile
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dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare ºi
funcþionare aprobate de consiliul de administraþie al regiei.
(3) Structura organizatoricã ºi funcþionalã a sucursalelor
ºi complexurilor, precum ºi modificarea repartizãrii patrimoniului între acestea se aprobã de consiliul de administraþie
al regiei.
CAPITOLUL IV
Conducerea ºi gestionarea activitãþii regiei
Art. 7. Ñ (1) Conducerea regiei este asiguratã de un
consiliu de administraþie, de un director general ºi de un
director general adjunct, numiþi prin ordin al ministrului de
resort.
(2) Consiliul de administraþie al regiei, constituit ºi aprobat potrivit legii, este format din 5 persoane ºi îºi
desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ºi funcþionare. Consiliul de administraþie hotãrãºte în problemele privind activitatea regiei, cu
excepþia celor care, potrivit legii, sunt date în competenþa
directorului general.
(3) Directorul general are ºi calitatea de preºedinte al
consiliului de administraþie al regiei.
Art. 8. Ñ Consiliul de administraþie al regiei este compus din 5 membri, dupã cum urmeazã:
Ñ preºedinte Ñ directorul general;
Ñ un reprezentant din partea Secretariatului General al
Guvernului;
Ñ un reprezentant din partea Ministerului Finanþelor
Publice;
Ñ 2 specialiºti în domeniu.
Art. 9. Ñ Membrii consiliului de administraþie se numesc
pentru o perioadã de 4 ani, iar 2 dintre ei pot fi înlocuiþi la
fiecare 2 ani.
Art. 10. Ñ Membrii consiliului de administraþie al regiei
nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie sau nu pot participa la societãþi comerciale cu
care regia întreþine relaþii de afaceri ori cu care are
interese comune.
Art. 11. Ñ Membrii consiliului de administraþie al regiei
îºi pãstreazã calitatea de angajat la instituþia sau la unitatea de unde provin, precum ºi toate drepturile ºi obligaþiile
ce decurg din aceastã calitate; aceºtia sunt plãtiþi cu o
indemnizaþie stabilitã de consiliul de administraþie pentru
activitatea desfãºuratã în aceastã calitate.
Art. 12. Ñ Sunt incompatibile cu calitatea de membru
al consiliului de administraþie persoanele care au suferit
condamnãri pentru delapidare, furt, tâlhãrii, distrugere cu
intenþie, înºelãciune, gestiune frauduloasã, abuz de încredere comis în dauna avutului public sau particular, speculã,
omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de
mitã, arestare nelegalã, cercetare abuzivã ºi infracþiuni contra pãcii ºi omenirii.
Art. 13. Ñ Consiliul de administraþie al regiei are
urmãtoarele atribuþii, rãspunderi ºi competenþe:
1. aprobã structura organizatoricã ºi funcþionalã a
sucursalelor ºi complexurilor, precum ºi organigrama ºi statul de funcþii ale regiei;
2. rãspunde de administrarea legalã ºi eficientã a întregului patrimoniu;
3. aprobã strategia de restructurare, organizare ºi
funcþionare a regiei, sucursalelor ºi complexurilor;
4. aprobã introducerea de noi tehnologii ºi modernizarea celor existente;
5. hotãrãºte cu privire la investiþiile ce urmeazã sã fie
realizate potrivit obiectului sãu de activitate;
6. propune, potrivit reglementãrilor legale, investiþiile a
cãror aprobare este în competenþa altor organe;
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7. supune spre aprobare, în condiþiile legii, bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi ale regiei;
8. analizeazã ºi aprobã rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaþi prin bugetul de venituri ºi cheltuieli, pe bazã de balanþã de verificare contabilã, ºi aprobã
mãsurile pentru desfãºurarea activitãþii regiei, în condiþii
care sã asigure echilibrul bugetului de venituri ºi cheltuieli;
9. fundamenteazã planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreþinerea ºi conservarea patrimoniului
destinat activitãþilor de reprezentare ºi protocol, în vederea
cuprinderii cheltuielilor respective în bugetele instituþiilor
beneficiare;
10. stabileºte împrumuturi pe termen lung sau mediu ºi
modul de rambursare a acestora, conform prevederilor
legale;
11. numeºte ºi revocã personalul de conducere al
regiei, sucursalelor ºi al complexurilor, prevãzut la art. 9
alin. (3) din hotãrâre, ºi propune ministerului de resort
numirea sau revocarea, dupã caz, a directorului general
adjunct;
12. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului
regiei prin externalizarea ºi transformarea în societãþi
comerciale a unor sucursale, complexuri sau active corporale independente;
13. aprobã modificãri în volumul fondului de rezervã;
14. aprobã scãzãminte ºi pierderi în limita sau peste
normele legale în vigoare;
15. stabileºte, în condiþiile legii, modul de amortizare a
activelor corporale ºi necorporale din patrimoniul regiei;
16. organizeazã ºi exercitã controlul financiar propriu,
conform prevederilor legale;
17. aprobã achiziþionarea de bunuri imobile (construcþii
ºi terenuri);
18. aprobã înstrãinarea (vânzarea) bunurilor mobile ºi
imobile din patrimoniul regiei, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
19. stabileºte preþuri ºi tarife pentru produsele ºi
prestaþiile sale, în conformitate cu dispoziþiile legale în
vigoare;
20. dispune punerea în aplicare a hotãrârilor definitive
ºi irevocabile ale instanþelor judecãtoreºti cu privire la retrocedarea de bunuri ºi valori;
21. elaboreazã sistemul de salarizare a personalului
angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare
prevãzute de lege ºi a fondului de salarii prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltuieli;
22. aprobã proiectul contractului colectiv de muncã ce
urmeazã sã fie negociat cu reprezentanþii salariaþilor, conform legii;
23. aprobã colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice ori juridice române sau strãine;
24. asigurã ºi rãspunde de respectarea reglementãrilor
legale privind protecþia mediului înconjurãtor;
25. aprobã scoaterea din funcþiune ºi casarea mijloacelor fixe;
26. aprobã programul de lucru al regiei;
27. analizeazã modul de derulare a contractelor încheiate de regie;
28. aprobã regulamentul de ordine interioarã, precum ºi
normele de protecþie ºi securitate a muncii;
29. aprobã ºi ia mãsuri, potrivit legii, pentru imputarea
ºi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaþilor
regiei ºi, dupã caz, ai sucursalelor ºi complexurilor;
30. aprobã înfiinþarea sau desfiinþarea de subunitãþi,
comasarea sau divizarea acestora, participarea la constitui-

rea de noi persoane juridice ºi/sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
31. aprobã membrii în adunãrile generale ale acþionarilor,
în consiliile de administraþie ºi cenzorii în societãþile comerciale la care regia este acþionar;
32. adoptã orice alte hotãrâri ºi dispune mãsuri privind
activitatea regiei.
Art. 14. Ñ Preºedintele consiliului de administraþie are,
în principal, urmãtoarele atribuþii ºi competenþe:
1. propune consiliului de administraþie numirea ºi, dupã
caz, revocarea directorilor executivi ai sucursalelor ºi complexurilor;
2. selecþioneazã, angajeazã ºi concediazã personalul de
conducere, altul decât cel prevãzut la pct. 1, ºi personalul
de execuþie, cu respectarea prevederilor legislaþiei muncii ºi
a contractului colectiv de muncã.
3. negociazã contractul colectiv de muncã ºi încheie
contractele individuale de muncã;
4. asigurã conducerea operativã a regiei, sucursalelor ºi
a complexurilor, împreunã cu directorii executivi;
5. reprezintã regia în relaþiile cu terþii ºi semneazã
actele ce angajeazã regia faþã de aceºtia, pe baza ºi în
limitele împuternicirilor date de consiliul de administraþie ºi
ale celor conferite de legislaþia în vigoare;
6. coordoneazã direct activitatea de control financiar
intern, de organizare ºi salarizare, precum ºi cea juridicã;
7. urmãreºte îndeplinirea hotãrârilor consiliului de administraþie;
8. exercitã orice atribuþii ce îi revin prin regulamentul de
ordine interioarã, precum ºi cele cuprinse în reglementãrile
legale în vigoare.
Art. 15. Ñ Consiliul de administraþie se întruneºte în
ºedinþe ordinare o datã pe lunã sau, la cererea preºedintelui ori a unei treimi din numãrul membrilor sãi, ori de
câte ori este nevoie.
Art. 16. Ñ Pentru luarea unor anumite decizii consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã specialiºti din diferite sectoare, a cãror activitate va fi remuneratã prin înþelegerea pãrþilor, pe bazã de contract civil.
Art. 17. Ñ Directorul general al regiei conduce activitatea curentã a acesteia, reprezintã regia în relaþiile cu autoritãþile publice, cu alte persoane juridice, precum ºi cu
persoane fizice.
Art. 18. Ñ Pe perioada absenþei de la serviciu a directorului general, atribuþiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct.
Art. 19. Ñ Dupã încheierea bilanþului contabil anual ºi a
contului de profit ºi pierderi consiliul de administraþie prezintã Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitãþii desfãºurate de regie în anul precedent ºi
asupra programului de activitate pe anul în curs.
CAPITOLUL V
Bugetul ºi administrarea acestuia. Relaþii financiare
Art. 20. Ñ (1) Regia întocmeºte anual bugetul de venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanþelor
Publice.
(2) Bugetele de venituri ºi cheltuieli ale sucursalelor ºi
complexurilor din structura regiei asigurã funcþionarea
corectã ºi dezvoltarea tehnologicã, la nivelul standardelor,
ale activitãþilor de producþie, prestãri de servicii, întreþinere,
protejare ºi conservare a bunurilor din domeniul public al
statului, destinate activitãþii de reprezentare ºi protocol.
(3) Bilanþul contabil anual ºi contul de profit ºi pierderi
se aprobã de Ministerul Finanþelor Publice ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(4) Sucursalele ºi complexurile îºi organizeazã ºi îºi
conduc evidenþa contabilã în conformitate cu prevederile
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legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi bilanþul contabil ca pãrþi integrante din bugetul, respectiv din bilanþul regiei.
Art. 21. Ñ Operaþiunile de încasãri ºi plãþi în lei ºi în
valutã se efectueazã de regie prin conturi deschise la
bãnci ºi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.
CAPITOLUL VI
Relaþii comerciale
Art. 22. Ñ Relaþiile comerciale dintre regie ºi terþi se
bazeazã pe raporturi contractuale.
Art. 23. Ñ Preþurile ºi tarifele pentru produsele ºi
prestãrile de servicii executate de regie se stabilesc în
funcþie de cerere ºi ofertã, cu aprobarea consiliului de
administraþie.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii finale
Art. 24. Ñ (1) Litigiile de orice fel în care este implicatã
regia sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti, potrivit
legii.
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(2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public ºi privat al statului ºi la
dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanþã regia stã în nume propriu.
(3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra
bunurilor din domeniul public ºi privat al statului pe care le
administreazã, regia are obligaþia sã arate instanþei cine
este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor
Codului de procedurã civilã ºi ale Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia.
Regia rãspunde, în condiþiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaþii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaþii poate atrage revocarea
dreptului de administrare.
Art. 25. Ñ Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte prevederi legale
care reglementeazã activitatea regiilor autonome.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea structurii ºi conþinutului protocolului de predare-primire întocmit
de membrii Guvernului ºi de conducãtorii celorlalte organe de specialitate
ale administraþiei publice la expirarea mandatului
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituþia României ºi ale art. 31 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã structura ºi conþinutul protocolului
de predare-primire între primul-ministru a cãrui activitate a
încetat ºi primul-ministru care îºi începe mandatul în
aceastã funcþie, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã structura ºi conþinutul protocolului
de predare-primire între ministrul a cãrui activitate înceteazã
ºi ministrul care preia aceastã funcþie, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3. Ñ Se aprobã structura ºi conþinutul protocolului
de predare-primire între secretarii de stat ºi secretarii generali din ministere, precum ºi între conducãtorii celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, a

cãror activitate înceteazã ºi, respectiv, care preiau aceste
funcþii, potrivit anexei nr. 3.
Art. 4. Ñ Se aprobã structura ºi conþinutul protocolului
de predare-primire între prefecþi, subprefecþi ºi secretari
generali, preºedinþi ºi vicepreºedinþi ai consiliilor judeþene,
primari de municipii, oraºe ºi comune, precum ºi între
secretari ai judeþelor, municipiilor, oraºelor ºi comunelor, a
cãror activitate înceteazã ºi, respectiv, care preiau aceste
funcþii, potrivit anexei nr. 4.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 4 ianuarie 2001.
Nr. 2.
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ANEXA Nr. 1

PROTOCOL

de predare-primire între primul-ministru a cãrui activitate a încetat
ºi primul-ministru care îºi începe mandatul în aceastã funcþie

Subsemnatul ............................................................ a cãrui funcþie de prim-ministru a încetat
pe data depunerii jurãmântului de cãtre primul-ministru ...................................................................
am procedat la predarea-primirea documentelor privind gestionarea activitãþii Guvernului, precum ºi
a problemelor aflate în curs de rezolvare, dupã cum urmeazã:
1. Memorandum privind evoluþia principalilor indicatori economico-sociali pe perioada mandatului, inclusiv a deficitului total al sectorului public, respectiv suma dintre deficitul fiscal ºi cvasifiscal
2. Memorandum privind proiecþiile macroeconomice ale politicii fiscal-monetare ºi cele referitoare la bugetul general consolidat pe perioada anului urmãtor
3. Memorandum privind stadiul realizãrii acordurilor de finanþare externã încheiate cu F.M.I.,
Banca Mondialã, Uniunea Europeanã ºi cu alte instituþii internaþionale
4. Memorandum privind evoluþia datoriei publice interne ºi externe, precum ºi situaþia privind
garanþiile guvernamentale pe perioada mandatului
5. Memorandum privind situaþia blocajului financiar (plãþi restante) în economie pe durata
mandatului
6. Memorandum privind acþiunile diplomatice în curs de derulare
7. Memorandum privind proiectele de acte normative depuse la Parlament
8. Memorandum privind corespondenþa confidenþialã, telegramele externe ºi alte documente
secrete, inclusiv sigiliul
9. Memorandum privind situaþia numericã a personalului bugetar, la nivel central ºi local, pe
structura ordonatorilor principali de credite
10. Memorandum privind structura departamentelor din cadrul Guvernului ºi a personalului
din cadrul Secretariatului General al Guvernului
11.*) Memorandum privind mãsurile luate pentru depãºirea perioadei de iarnã Ñ
decembrie .............. Ñ martie ..................; stocurile de combustibil existente ºi sursele de finanþare Ñ
în lei ºi în valutã Ñ pentru aprovizionãrile curente pe perioada de iarnã
12.*) Memorandum privind încheierea campaniei agricole de toamnã ºi pregãtirea campaniei
agricole de primãvarã
13. Memorandum privind alte probleme asupra cãrora s-a convenit

Am predat,

Bucureºti, ....................................
*) În cazul în care predarea-primirea are loc în perioada de iarnã.

Am primit,
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ANEXA Nr. 2
PROTOCOL

de predare-primire
încheiat astãzi É........................É, luna É....................................É anul É.....................É,
între domnul É..................................................É, a cãrui funcþie de ministru a încetat, ºi
domnul ÉÉ....................................É, numit în funcþia de ministru al ÉÉ................................É
Subsemnatul É...................................É, în calitate de predãtor, ºi ÉÉ.............................É,
în calitate de primitor, am procedat la predarea/preluarea urmãtoarelor documente referitoare la
activitatea Ministerului ÉÉ:
1. Organigrama ºi statul de funcþii, cu încadrarea nominalã pe posturi a personalului
2. Execuþia bugetarã pe perioada de activitate în funcþia de ministru
3. Lista cuprinzând actele normative în vigoare, care reglementeazã activitatea din domeniul
respectiv, precum ºi proiectele iniþiate ºi înaintate la Guvern ºi la Parlament
4. Planul de acþiune sectorial privind mãsurile specifice pentru pregãtirea aderãrii la Uniunea
Europeanã, precum ºi stadiul îndeplinirii acestora
5. Lista cuprinzând acordurile interministeriale încheiate de minister cu parteneri externi,
inclusiv colaborãrile ministerului în cadrul unor acorduri interguvernamentale, cu precizarea actului
normativ prin care acestea au fost aprobate
6. Situaþia privind negocierile referitoare la încheierea de noi acorduri, convenþii sau contracte
7. Lista cuprinzând contractele în curs de derulare încheiate cu partenerii interni sau externi
8. Lista cuprinzând unitãþile de management de proiect (UMP) care funcþioneazã în sistemul
ministerului
9. Situaþia privind litigiile în care ministerul este parte, cu precizarea fazei procesuale în care
se aflã
10. Documentele ºi materialele cu caracter special, inclusiv sigiliul, aflate în posesia titularului
11. Lista cuprinzând problemele cu caracter deosebit, legate de activitatea ministerului
12. Alte probleme asupra cãrora s-a convenit între pãrþi.
Am predat,

Am primit,

ANEXA Nr. 3
PROTOCOL

de predare-primire
încheiat astãzi É..............................É, luna É..................................É anul É......................É,
între domnul É...................É, care în perioada ÉÉ...................................É a îndeplinit
funcþia de É.....................................ÉÉ în cadrul ÉÉ......................É, ºi domnul ÉÉ..............ÉÉ,
care îndeplineºte funcþia de ÉÉ.........É la É............................ÉÉ
Subsemnatul É..................É, în calitate de predãtor, ºi É............................ÉÉ, în calitate
de primitor, am procedat la predarea/preluarea urmãtoarelor documente:
1. Lista cuprinzând problemele specifice stabilite prin decizie a primului-ministru sau prin
ordin al ministrului
2. Lista cuprinzând problemele din domeniul de competenþã al funcþiei respective
3. Documentele ºi materialele cu caracter special, inclusiv sigiliul
4. Alte probleme asupra cãrora s-a convenit între pãrþi.
Am predat,

Am primit,
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ANEXA Nr. 4
PROTOCOL

de predare-primire
încheiat astãzi É..................................É, luna É..................................É anul É..............É,
între domnul É..............................É, care în perioada ............................... a îndeplinit funcþia
de É.............................ÉÉ în cadrul ÉÉ...........................É, ºi domnul ÉÉÉ.............................É,
care îndeplineºte funcþia de ÉÉ.............................É la ÉÉ...............É .
Subsemnatul ÉÉ............................É, în calitate de predãtor, ºi ÉÉÉ..............É, în calitate
de primitor, am procedat la predarea/preluarea urmãtoarelor documente referitoare la activitatea
autoritãþii publice locale:
1. Organigrama ºi statul de funcþii, cu încadrarea nominalã pe posturi a personalului
2. Execuþia bugetarã pe perioada de activitate în funcþie
3. Lista cuprinzând actele normative în vigoare care reglementeazã activitatea din domeniul
respectiv, precum ºi proiectele iniþiate
4. Planul de acþiune teritorial privind mãsurile specifice pentru pregãtirea aderãrii la Uniunea
Europeanã, precum ºi stadiul îndeplinirii acestora
5. Situaþia privind negocierile referitoare la încheierea unor acorduri, convenþii sau contracte
6. Lista cuprinzând contractele în curs de derulare, încheiate cu partenerii interni sau externi
7. Situaþia privind litigiile în care autoritatea publicã localã este parte, cu precizarea fazei
procesuale în care se aflã
8. Documentele ºi materialele cu caracter special, inclusiv sigiliul
9. Lista cuprinzând problemele cu caracter deosebit, legate de activitatea autoritãþii publice
locale.
10. Alte probleme asupra cãrora s-a convenit între pãrþi.

Am predat,

Am primit,
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