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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 93
din 4 martie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Aurelia Popa
Ioana Marilena Chiva
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Laura
Francisca Gãman în Dosarul nr. 25/2002 al Curþii Supreme
de Justiþie Ñ Completul de 9 judecãtori.

La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã,
apreciind cã dispoziþiile criticate nu contravin dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi ale art. 21, invocând în
acest sens ºi jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie
(Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002).
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 4 noiembrie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 25/2002, Curtea Supremã de Justiþie Ñ
Completul de 9 judecãtori a sesizat Curtea Constituþionalã
cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 64
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alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Laura
Francisca Gãman într-o cauzã având ca obiect plângerea
formulatã de autoarea excepþiei împotriva refuzului
Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Preºedintelui României numirea acesteia în funcþie ca procuror la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Piatra-Neamþ.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autoarea
excepþiei susþine cã dispoziþiile criticate creeazã o situaþie
discriminatorie între cele douã categorii de candidaþi la examenul de capacitate susþinut de judecãtorii ºi procurorii stagiari, conform Legii nr. 92/1992, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, deoarece textul criticat se referã
numai la candidaþii admiºi, nu ºi la cei respinºi, aceºtia din
urmã fiind în imposibilitate de a se adresa unei instanþe
pentru apãrarea drepturilor lor, ceea ce contravine dispoziþiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2) ºi ale art. 21 din
Constituþia României, precum ºi prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale.
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Completul de
9 judecãtori apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã este neîntemeiatã, dispoziþiile legale criticate fiind în
concordanþã cu prevederile constituþionale invocate de
autoarea excepþiei.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate. De
asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat ºi punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciazã cã pentru magistraþii respinºi de
douã ori la examenul de capacitate opereazã de drept
încetarea din funcþie în momentul celei de-a doua respingeri, iar pentru cei admiºi încetarea opereazã tot de drept,
dar numai dacã nu au fost propuºi de Consiliul Superior al
Magistraturii pentru a fi numiþi magistraþi definitivi în termenul prevãzut de lege. Dispoziþiile criticate nu contravin prevederilor constituþionale ale art. 21 referitoare la accesul
liber la justiþie, întrucât ele instituie tocmai posibilitatea de
a ataca în justiþie refuzul Consiliului Superior al
Magistraturii de a propune numirea magistraþilor în funcþie
de cãtre Preºedintele României, printr-o plângere suspensivã de executare. Referitor la presupusa încãlcare a
art. 16 alin. (1) din Constituþie, apreciazã cã dispoziþiile criticate nu creeazã discriminãri între cetãþeni pe criteriile stabilite de art. 4 alin. (2) din Constituþie ºi de art. 14 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, invocând în acest sens jurisprudenþa Curþii
Constituþionale (de exemplu, Decizia Plenului nr. 1/1994 ºi
Decizia nr. 135/1996).
Avocatul Poporului apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât dispoziþiile criticate
nu instituie un tratament discriminatoriu între candidaþii
admiºi ºi candidaþii respinºi la examenul de capacitate, iar,
aºa cum a statuat în mod constant Curtea Constituþionalã,
principiul egalitãþii nu înseamnã uniformitate, astfel încât, la
situaþii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit.
Cu privire la accesul liber la justiþie, apreciazã cã
dispoziþiile criticate prevãd posibilitatea candidaþilor declaraþi
admiºi la examenul de capacitate de a se adresa cu
plângere Curþii Supreme de Justiþie împotriva refuzului
Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Preºedintelui României numirea lor în funcþie, însã nu îngrãdesc
posibilitatea candidaþilor respinºi de a sesiza justiþia pentru
apãrarea drepturilor, libertãþilor ºi intereselor lor legitime.
Totodatã apreciazã cã reglementarea procedurii de judecatã aparþine în exclusivitate legiuitorului, potrivit art. 125
alin. (3) din Constituþie, astfel cum a statuat în mod constant Curtea Constituþionalã.

Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din
30 septembrie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, având urmãtorul conþinut: ”Împotriva refuzului
Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Preºedintelui
României numirea în funcþie a magistratului, acesta se poate
adresa cu plângere Curþii Supreme de Justiþie, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. 1. Plângerea
este suspensivã de executare. Curtea Supremã de Justiþie
judecã plângerea în complet format din 9 judecãtori. Hotãrârea
pronunþatã este irevocabilã.Ò
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autoarea
acesteia apreciazã cã prin dispoziþiile legale criticate sunt
încãlcate urmãtoarele prevederi constituþionale:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 20 alin. (2): ”Dacã existã neconcordanþe între
pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, la care România este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile internaþionale.Ò;
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
De asemenea, autoarea excepþiei susþine cã dispoziþiile
criticate contravin ºi prevederilor art. 6 paragraful 1 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, care au urmãtorul cuprins: ”Orice persoanã
are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi
într-un termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã, instituitã prin lege [É]Ó
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã Legea nr. 92/1992, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, reglementeazã în art. 58Ñ64 examenul de capacitate pe care trebuie sã îl susþinã magistraþii stagiari Ñ judecãtori ºi procurori Ñ pentru a fi numiþi
în funcþie, prin decret al Preºedintelui României, potrivit
art. 47 din aceeaºi lege, examen care se susþine în faþa
unei comisii în compunerea prevãzutã de lege ºi ale cãrui
rezultate sunt validate de Consiliul Superior al Magistraturii.
În conþinutul sãu excepþia de neconstituþionalitate
vizeazã omisiunea legiuitorului de a permite ºi candidaþilor
respinºi la examenul de capacitate posibilitatea de a se
adresa cu plângere Curþii Supreme de Justiþie.
Dispoziþiile criticate nu se referã la validarea examenului
de capacitate, ci la situaþia în care, dupã validarea examenului, Consiliul Superior al Magistraturii refuzã sã propunã
Preºedintelui României numirea în funcþie a magistratului
care a fost declarat reuºit la examen. Numai în acest caz
expres prevãzut de lege magistratul se poate adresa cu
plângere Curþii Supreme de Justiþie.
Curtea constatã cã dispoziþiile criticate nu contravin principiului constituþional al egalitãþii cetãþenilor în faþa legii,
întrucât prevederile pe care le cuprind se aplicã în mod
egal tuturor persoanelor pe care le vizeazã, ºi anume candidaþilor declaraþi admiºi la examenul de capacitate, care
însã Ñ din motive a cãror temeinicie poate fi apreciatã de
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justiþie Ñ nu au fost propuºi de Consiliul Superior al
Magistraturii pentru a fi numiþi de Preºedintele României.
De asemenea, Curtea reþine cã, în cadrul procedurii
prevãzute de art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, candidaþii declaraþi
nereuºiþi la examenul de capacitate nu se aflã în aceeaºi
situaþie juridicã cu cei declaraþi reuºiþi la examenul de
capacitate, astfel cã tratamentul diferenþiat ce li se aplicã Ñ
în ceea ce priveºte folosirea cãilor de atac în justiþie Ñ nu
încalcã prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie, fiind
justificat în mod obiectiv ºi raþional.
Pe de altã parte, Curtea observã cã dispoziþiile art. 21
din Constituþie ºi ale art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale
au în vedere accesul la justiþie pentru apãrarea drepturilor
ºi a intereselor legitime, adicã a acelor drepturi ºi interese
care sunt reglementate prin lege.
Or, posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau
ale unui concurs nu constituie un drept de sine stãtãtor,
reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a
dreptului de a obþine funcþia pentru care s-a organizat
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examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de
examen sau de concurs pe care legea le reglementeazã.
A decide altfel ar însemna sã se recunoascã organelor
de justiþie competenþa de a se substitui examinatorilor, de a
invalida evaluãrile fãcute de aceºtia ºi de a le înlocui cu
evaluãrile proprii ale judecãtorilor, ceea ce ar excede în
mod evident atribuþiilor instanþelor judecãtoreºti.
Ca atare, Curtea constatã cã textul criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constituþie ºi nici ale art. 6
paragraful 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, deoarece nu conþine
norme restrictive privind accesul la justiþie al persoanelor la
care se referã ci, dimpotrivã, stabileºte dreptul acestora de
a se adresa cu plângere Curþii Supreme de Justiþie.
Cu privire la dispoziþiile legale criticate, Curtea s-a mai
pronunþat prin Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din
4 martie 2003, respingând excepþia de neconstituþionalitate.
Neintervenind elemente noi de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenþei Curþii, considerentele ºi soluþia acestei decizii rãmân valabile ºi în prezenta cauzã.

Faþã de cele mai sus arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Laura Francisca Gãman în
Dosarul nr. 25/2002 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Completul de 9 judecãtori.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 martie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiva
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 107
din 11 martie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 403 alin. 4 ºi ale art. 581
din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Aurelia Popa
Ioana Marilena Chiva

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 403 alin. 4 ºi ale art. 581 din Codul
de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Horea Tudor
Vuºcan în Dosarul nr. 15.137/2002 al Judecãtoriei Oradea.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, apreciind cã dispoziþiile criticate nu contravin
accesului liber la justiþie ºi invocând în acest sens

jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie (de exemplu,
deciziile nr. 199/2000, 124/2002 ºi 281/2002).
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 decembrie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 15.137/2002, Judecãtoria Oradea a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 403 alin. 4 ºi ale art. 581 din Codul de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Horea Tudor Vuºcan
într-o cauzã judecatã în procedura ordonanþei preºedinþiale.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 16 alin. (1), ale art. 24 ºi
49 din Constituþie, deoarece reglementeazã o restrângere a
dreptului la apãrare, discriminatorie, nejustificatã ºi contrarã
principiilor statului de drept.
Judecãtoria Oradea apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã, deoarece procedura ordonanþei preºedinþiale, justificatã de necesitatea de a preveni pagubele iminente ºi
ireparabile ce s-ar produce prin întârzierea judecãþii, nu
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duce la restrângerea drepturilor pãrþilor din litigiu, acestea
având, în egalã mãsurã, mijloace procedurale pentru
apãrarea drepturilor lor. Astfel, numai în situaþia în care
autorul excepþiei nu ar dispune de mijloacele juridice de
apãrare s-ar pune problema restrângerii exerciþiului unor
drepturi.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate. De
asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat ºi
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã, deoarece procedura ordonanþei
preºedinþiale, precum ºi procedura de judecatã, în întregul
ei, se întemeiazã pe dispoziþiile art. 125 alin. (3) din
Constituþie, care prevãd în mod expres cã reglementarea
competenþei ºi a procedurii de judecatã se face prin lege.
Permiþând folosirea ordonanþei preºedinþiale în situaþii de
urgenþã, ce reclamã o intervenþie promptã a justiþiei, legea
consacrã o soluþie fireascã, în deplin acord cu principiile
constituþionale invocate de autorul excepþiei, precum ºi cu
necesitatea respectãrii drepturilor ºi obligaþiilor procesuale
ale pãrþilor.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât dispoziþiile criticate
nu instituie diferenþe de tratament juridic sau privilegii ori
discriminãri, în sensul art. 16 din Constituþie. Faptul cã
ordonanþa preºedinþialã poatea fi datã ºi fãrã citarea
pãrþilor este justificat de urgenþa intervenþiei, aceasta fiind
în concordanþã cu prevederile art. 125 alin. (3) din
Constituþie. În acest caz dreptul constituþional la apãrare
este asigurat prin posibilitatea exercitãrii cãii de atac a
recursului, prevãzut de dispoziþiile art. 582 din Codul de
procedurã civilã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctul lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 403 alin. 4 ºi ale art. 581 din Codul de procedurã civilã, astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 156, respectiv art. I pct. 213 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 138/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Ca
urmare a acestor modificãri, dispoziþiile criticate de autor au
urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 403 alin. 4: ”În cazuri urgente, preºedintele
instanþei poate dispune suspendarea provizorie a executãrii pe
cale de ordonanþã preºedinþialã, pânã la soluþionarea de cãtre
instanþã a cererii de suspendare prevãzute de prezentul
articol.Ò;
Ñ Art. 581: ”Instanþa va putea sã ordone mãsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pãstrarea unui drept care s-ar
pãgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente
ºi care nu s-ar putea repara, precum ºi pentru înlãturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executãri.
Cererea de ordonanþã preºedinþialã se va introduce la
instanþa competentã sã se pronunþe asupra fondului dreptului.

Ordonanþa va putea fi datã ºi fãrã citarea pãrþilor ºi chiar
atunci când existã judecatã asupra fondului. Judecata se face
de urgenþã ºi cu precãdere. Pronunþarea se poate amâna cu
cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonanþei se face în cel mult
48 de ore de la pronunþare.
Ordonanþa este vremelnicã ºi executorie. Instanþa va putea
hotãrî ca executarea sã se facã fãrã somaþie sau fãrã trecerea
unui termen.Ò
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia apreciazã cã prin dispoziþiile legale criticate sunt
încãlcate urmãtoarele prevederi constituþionale:
Ñ Art. 1. alin. (3): ”România este stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea
ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantate.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò ;
Ñ Art. 24: ”(1) Dreptul la apãrare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, pãrþile au dreptul sã fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.Ò ;
Ñ Art. 49: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
dupã caz, pentru: apãrarea siguranþei naþionale, a ordinii, a
sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor
cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea consecinþelor unei calamitãþi naturale ori ale unui sinistru deosebit de
grav.
(2) Restrângerea trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia
care a determinat-o ºi nu poate atinge existenþa dreptului sau
a libertãþii.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate prevãd posibilitatea
preºedintelui instanþei de a dispune suspendarea provizorie
a executãrii silite pe cale de ordonanþã preºedinþialã, care
poate fi datã chiar ºi fãrã citarea pãrþilor, pânã la
soluþionarea de cãtre instanþã a cererii de suspendare a
executãrii silite. Aceste prevederi legale trebuie apreciate în
raport de natura cauzelor deduse soluþionãrii pe calea
ordonanþei preºedinþiale. Astfel, suspendarea provizorie a
executãrii silite, reglementatã de prevederile criticate, constituie o mãsurã cu caracter vremelnic, care se ia pe calea
ordonanþei preºedinþiale numai ”în cazuri urgenteÒ care justificã aceastã procedurã specialã.
Dispoziþiile criticate nu conþin mãsuri discriminatorii care
ar contraveni principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii,
consacrat de prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie,
întrucât mãsura instituitã prin acestea se ia în considerarea
naturii urgente a cauzelor, iar nu a persoanelor care o solicitã, acestea beneficiind de un tratament egal în faþa legii.
Curtea reþine, de asemenea, cã prin dispoziþiile legale
criticate nu se încalcã prevederile art. 24 din Constituþie,
deoarece partea împotriva cãreia se ia mãsura suspendãrii
provizorii a executãrii nu este lipsitã de exerciþiul dreptului
la apãrare nici în cazul în care este citatã, când are posibilitatea sã îºi susþinã nemijlocit interesele în faþa instanþei,
ºi nici atunci când Ñ fãcându-se aplicarea art. 581 alin. 3
din Codul de procedurã civilã Ñ nu este citatã, cãci, ºi în
aceastã situaþie, se poate apãra exercitându-ºi dreptul de a
ataca ordonanþa instanþei, pe cãile prevãzute de lege.
În ceea ce priveºte susþinerile autorului excepþiei, referitoare la încãlcarea principiilor statului de drept, Curtea
reþine cã statul de drept presupune obligativitatea
respectãrii Constituþiei ºi a legilor, aºa cum prevãd ºi dispoziþiile art. 1 alin. (3) ºi ale art. 51 din Legea fundamentalã. Procedura ordonanþei preºedinþiale se circumscrie
domeniului de reglementare a procedurii de judecatã, care,
potrivit dispoziþiilor art. 125 alin. (3) din Constituþie, este
atributul exclusiv al legiuitorului.
Cu privire la dispoziþiile art. 581 din Codul de procedurã
civilã Curtea s-a mai pronunþat prin numeroase decizii, de
exemplu prin Decizia nr. 281 din 29 octombrie 2002,
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publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906
din 13 decembrie 2002, respingând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã. Neexistând elemente noi de naturã a
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reconsidera jurisprudenþa Curþii în aceastã materie, considerentele ºi soluþia acestei decizii rãmân valabile ºi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 403 alin. 4 ºi ale art. 581 din Codul de procedurã
civilã, excepþie ridicatã de Horea Tudor Vuºcan în Dosarul nr. 15.137/2002 al Judecãtoriei Oradea.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 11 martie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiva

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ªI MIJLOCII ªI COOPERAÞIE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi cooperaþie
nr. 36/2003 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naþional multianual
pe perioada 2002Ñ2005 pentru susþinerea accesului întreprinderilor mici ºi mijlocii la servicii
de instruire ºi consultanþã
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) ºi al art. 6 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, cu modificãrile ulterioare,
ministrul pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi cooperaþie emite prezentul ordin.
Articol unic. Ñ Anexa la Ordinul ministrului pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii ºi cooperaþie nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului
naþional multianual pe perioada 2002Ñ2005 pentru susþinerea accesului întreprinderilor mici ºi mijlocii la servicii de
instruire ºi consultanþã, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 146 din 6 martie 2003, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Punctul 3 subpunctul 3.1 se completeazã cu litera f)
cu urmãtorul cuprins:
”f) desfãºoarã activitãþi de producþie de bunuri ºi/sau
servicii.
Sunt excluse de la finanþare: bãncile, societãþile de asigurare ºi reasigurare, societãþile de administrare a fondurilor financiare de investiþii, societãþile de valori mobiliare,
societãþile cu activitate exclusivã de comerþ exterior, precum
ºi furnizorii de instruire ºi/sau consultanþã.Ò
2. Punctul 5 subpunctul 5.2.1 litera b) va avea
urmãtorul cuprins:
”b) certificatul constatator emis de Oficiul registrului
comerþului de pe lângã tribunalul unde îºi are sediul societatea, în care sã se menþioneze reprezentanþii legali ai
societãþii, precum ºi domeniile de activitate principalã ºi
secundarã ale societãþii solicitante;Ò
3. Punctul 6 subpunctul 6.4 va avea urmãtorul cuprins:
”6.4. Data limitã de depunere a Cererii-tip de acord de
principiu pentru finanþare este 15 octombrie a anului bugetar în curs, în condiþiile neepuizãrii bugetului alocat
Programului pentru anul bugetar în curs pânã la aceastã
datã.Ò

4. Punctul 6 subpunctul 6.5 teza I va avea urmãtorul
cuprins:
”6.5. MIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitãrii în termen de maximum 20 de zile lucrãtoare de la
data înregistrãrii Cererii-tip de acord de principiu pentru
finanþare, însoþitã de toate documentele justificative. Pentru
solicitanþii selectaþi pentru finanþare, MIMMC va transmite o
notificare privind acordul de principiu pentru finanþare, conform anexei nr. 3, pentru realizarea finanþãrii în condiþiile
precizate în Cererea-tip de acord de principiu pentru
finanþare.Ò
5. Punctul 7 subpunctul 7.2 va avea urmãtorul cuprins:
”7.2. Acordarea alocaþiei financiare nerambursabile se
face pe baza unei Cereri-tip de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile, prezentatã în anexa nr. 4, pe care
solicitantul selectat trebuie sã o transmitã la MIMMC, prin
poºtã sau prin curier, însoþitã de urmãtoarele documente:
a) Notificarea privind acordul de principiu pentru
finanþare, în original;
b) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 5, însoþit
de documentele justificative prevãzute în anexa nr. 1, în
original ºi în copie, în ordinea activitãþilor ºi documentelor
justificative completate în formularul de decont;
c) copie de pe declaraþia privind evidenþa nominalã a
asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã cãtre bugetul
asigurãrilor sociale de stat, înregistratã la casa teritorialã de
pensii, valabilã pentru luna/lunile anterioare efectuãrii cursului/cursurilor de instruire, însoþitã de o declaraþie pe propria
rãspundere, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal
al societãþii sau de împuternicitul agentului economic,
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privind evidenþa nominalã a salariaþilor care au efectuat
cursuri de instruire, respectiv funcþiile de decizie sau de
execuþie deþinute de aceºtia în cadrul societãþii. În cazul
asociaþiilor familiale se depune o declaraþie pe propria
rãspundere, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal
al acesteia, privind evidenþa nominalã a membrilor
asociaþiei familiale care au efectuat cursuri de instruire în
cadrul acestui program;
d) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberãrii
alocaþiei financiare nerambursabile.Ò
6. Punctul 7 subpunctul 7.3 va avea urmãtorul cuprins:
”7.3. Termenul limitã pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile completate
este 15 noiembrie a anului bugetar în curs.Ò
7. Punctul 7 subpunctul 7.5 va avea urmãtorul cuprins:
”7.5. Virarea efectivã a sumei care constituie alocaþie
financiarã nerambursabilã se face de cãtre MIMMC, în contul beneficiarului, deschis la trezoreria statului în a cãrei
razã teritorialã îºi are sediul sau la care este luat în evidenþã fiscalã, dupã caz, pe baza analizei setului de documente prevãzute la pct. 7.2, în termen de 30 de zile
calendaristice de la înregistrarea Cererii-tip de eliberare a
alocaþiei financiare nerambursabile conform anexei nr. 4.
Documentele originale vor fi ridicate de cãtre beneficiari de
la sediul MIMMC, dupã verificarea conformitãþii copiilor ºi

virarea efectivã a sumei reprezentând alocaþia financiarã
nerambursabilã.Ò
8. Punctul 8 se completeazã cu subpunctul 8.3 cu
urmãtorul cuprins:
”8.3. Beneficiarii sunt obligaþi sã efectueze activitãþile
pentru care au solicitat finanþare ºi sã depunã Cererea de
eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile în termen de
maximum 4 luni de la data emiterii Notificãrii de acord de
principiu pentru finanþare. În caz contrar solicitantul nu va
mai putea beneficia de alocaþii financiare nerambursabile în
cadrul prezentului program multianual, pe toatã durata
derulãrii acestuia.Ò
9. Dupã punctul 8 se introduce punctul 9 cu urmãtorul
cuprins:
”9. Confidenþialitate
Documentele justificative depuse de cãtre solicitanþi în
cadrul prezentului program sunt confidenþiale, membrii UIP
având obligaþia de a nu dezvãlui informaþii menþionate în
acestea cãtre terþe persoane.Ò
10. Punctul 2 din anexa nr. 1 Ñ Serviciile ºi cheltuielile
eligibile aferente care constituie obiectul finanþãrii Ñ se
completeazã la rubrica ”Documente justificativeÒ cu o
nouã liniuþã, având urmãtorul cuprins:
”Ñ Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de consultanþãÒ.

Ministrul pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi cooperaþie,
Silvia Ciornei
Bucureºti, 4 aprilie 2003.
Nr. 73.
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI

ORDIN
privind organizarea ºi funcþionarea comisiilor medicale de orientare ºcolar-profesionalã
Având în vedere prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã,
vãzând Referatul Direcþiei generale de sãnãtate publicã nr. DB 2418 din 12 martie 2003 ºi Referatul Comisiei de
specialitate de igienã nr. 6.803 din 3 decembrie 2002,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii ºi familiei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea comisiilor medicale de
orientare ºcolar-profesionalã, care vor funcþiona în cadrul
direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti.
Art. 2. Ñ (1) Comisiile medicale de orientare ºcolar-profesionalã vor avea urmãtoarea componenþã:
¥ coordonator Ñ ºeful compartimentului de igienã
ºcolarã sau un medic cu specialitatea medicinã ºcolarã din
cadrul direcþiei de sãnãtate publicã judeþene (D.S.P.J.) sau
a municipiului Bucureºti;
¥ membri:
Ñ ºeful compartimentului de medicina muncii sau un
medic cu specialitatea medicina muncii din cadrul D.S.P.J.
sau a municipiului Bucureºti;

Ñ ºeful serviciului de asistenþã familialã ºi socialã sau
un medic inspector cu specialitatea pediatrie din cadrul
D.S.P.J. sau a municipiului Bucureºti.
(2) Comisia medicalã de orientare ºcolar-profesionalã se
numeºte prin dispoziþie a directorului D.S.P.J. sau a municipiului Bucureºti.
Art. 3. Ñ Atribuþiile ºi metodologia de funcþionare ale
comisiei medicale de orientare ºcolar-profesionalã sunt
cuprinse în anexele nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþie contrarã se abrogã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Bucureºti, 12 martie 2003.
Nr. 197.
ANEXA Nr. 1
ATRIBUÞIILE

comisiei medicale de orientare ºcolar-profesionalã
1. Coordoneazã activitatea medicilor ºcolari de medicinã
generalã din cabinetele medicale ºcolare privind activitãþile

medicale de orientare ºcolar-profesionalã în rândul elevilor,
cu precãdere al celor din clasele terminale ale ciclului gim-
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nazial ºi, respectiv, liceal, soluþionând cazurile speciale trimise de aceºti medici la comisie.
2. Recomandã, în baza actelor medicale doveditoare,
elevilor cu handicap fizic din învãþãmântul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave, scutirea parþialã sau totalã
de frecvenþã a cursurilor ºcolare, beneficiind de îndrumarea
unitãþii de învãþãmânt (în conformitate cu art. 85 din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaþiei ºi cercetãrii nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie
2002).
3. Avizeazã transferurile din motive medicale de la o
unitate de învãþãmânt la alta, de la o filierã la alta, de la
un profil la altul ºi de la o specializare la alta în licee ºi
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ºcoli profesionale, în temeiul art. 126 alin. (2) din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, indiferent de perioada anului
ºcolar [în baza art. 136 lit. b) din regulamentul mai sus
menþionat].
4. Rezolvã ºi alte situaþii medico-pedagogice speciale, la
solicitarea conducerilor unitãþilor de învãþãmânt din teritoriul
arondat, a cabinetelor medicale ºcolare ºi a inspectoratului
ºcolar (ca, de exemplu, avizarea înscrierii în anumite specializãri din învãþãmântul superior a unor candidaþi cu deficienþe sau infirmitãþi, a precizãrii specializãrilor din ºcolile
profesionale permise elevilor înscriºi în anul I).

ANEXA Nr. 2
METODOLOGIA

de funcþionare a comisiei medicale de orientare ºcolar-profesionalã
1. Comisia medicalã de orientare ºcolar-profesionalã va
fixa ºi va anunþa data la care va primi, verificând legalitatea lor, documentele medicale (bilete de internare în spital,
certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap care necesitã protecþie specialã, certificate medicale) ºi dacã acestea corespund cu solicitarea fãcutã de
pãrinþii, tutorii sau curatorii elevilor minori sau de cãtre elevii care au împlinit vârsta de 18 ani. În caz de neconcordanþã, solicitantul poate fi trimis la o unitate sanitarã
spitaliceascã pentru a fi examinat de o comisie formatã din
minimum 3 medici de specialitate.
De asemenea, în cazuri complexe se poate solicita ºi
examinarea de cãtre comisiile judeþene sau a sectoarelor
municipiului Bucureºti de expertizã medicalã ºi recuperare
a capacitãþii de muncã sau, în situaþii deosebite, de cãtre
specialiºtii Institutului Naþional de Expertizã Medicalã ºi
Recuperare a Capacitãþii de Muncã din cadrul Casei
Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
2. Membrii comisiei medicale de orientare ºcolarprofesionalã au obligaþia sã respecte întocmai prevederile
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului
educaþiei ºi cercetãrii nr. 4.747/2001, referitoare la rezolvarea unor probleme medico-pedagogice (art. 85, 125Ñ136).
3. Documentele medico-pedagogice eliberate de comisia
medicalã de orientare ºcolar-profesionalã sunt urmãtoarele:
a) referat de expertizã medico-pedagogicã privind recomandarea de scutire parþialã sau totalã de frecvenþã a
cursurilor ºcolare pentru elevii nedeplasabili [anexa nr. 2a)];
b) referat de expertizã medico-pedagogicã de recomandare de ºcolarizare mai aproape de domiciliu [anexa
nr. 2b)];
c) referat de expertizã medico-pedagogicã de schimbare
a unitãþii ºcolare [anexa nr. 2c)];
d) referat de expertizã medico-pedagogicã de schimbare
a filierei, profilului sau specializãrii în cadrul învãþãmântului

Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

Vârsta

liceal pentru elevii din clasele XÑXII (în clasa IX-a în nici
un liceu, indiferent de filierã ºi profil, nu se efectueazã
instruire practicã ºcolarã) sau a domeniului ori specializãrii
în învãþãmântul profesional [anexa nr. 2d)];
e) referat de expertizã medico-pedagogicã de egalizare
a ºanselor la examenele naþionale de capacitate sau de
bacalaureat pentru elevii cu deficienþe prezentând certificate
de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap,
care necesitã o protecþie specialã (în conformitate cu reglementãrile anuale incluse în ordinele ministrului educaþiei ºi
cercetãrii privind organizarea ºi desfãºurarea examenelor
naþionale de capacitate ºi bacalaureat) [anexa nr. 2e)];
f) alte documente medico-pedagogice, la solicitarea conducerilor unitãþilor ºcolare, inspectoratului ºcolar sau a cabinetelor medicale ºcolare.
4. Pânã la definitivarea noului barem cuprinzând contraindicaþiile medicale pentru diverse specializãri din
învãþãmântul liceal, profesional ºi universitar (în curs de
elaborare), pentru referatele medico-pedagogice de reprofilare sau pentru precizarea profilurilor ºi specializãrilor
liceale, respectiv a domeniilor ºi specializãrilor profesionale
permise medical elevilor cu deficienþe sau infirmitãþi, se va
utiliza baremul prevãzut în Ordinul ministrului sãnãtãþii
nr. 427/1979 (publicat în Buletinul Ministerului Sãnãtãþii
nr. 6/1979) ºi contraindicaþiile cuprinse în anexa nr. 7 din
Normele generale de protecþia muncii, aprobate prin Ordinul
ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 508/933/2002.
5. Comisia medicalã de orientare ºcolar-profesionalã se
întruneºte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în vederea
analizãrii dosarelor primite ºi a semnãrii documentelor
medico-pedagogice ce urmeazã a fi eliberate.
6. Actele medicale primite de comisia medicalã de
orientare ºcolar-profesionalã ºi datele referitoare la elevul
solicitant ºi la tipul solicitãrii se înscriu într-un registru cu
urmãtoarele rubrici:

Clasa Ñ anul,
unitatea ºcolarã, oraºul
ºi judeþul/sectorul

7. Copiile actelor medicale depuse de solicitanþi la comisia medicalã de orientare ºcolar-profesionalã se pãstreazã,
în conformitate cu reglementãrile în vigoare referitoare la
arhivisticã, timp de 5 ani.
8. Activitatea comisiei medicale judeþene ºi a municipiului Bucureºti de orientare ºcolar-profesionalã se raporteazã

Diagnosticul
bolilor elevului

Documentul medical
(nr., data eliberãrii, unitatea
sanitarã care l-a eliberat)

Felul
solicitãrii

trimestrial ºi anual în cadrul raportului general al D.S.P. ºi
se înainteazã periodic la Institutul de Sãnãtate Publicã
Bucureºti (la coordonatorul tehnic naþional al subprogramului de sãnãtate al Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei privind
evaluarea stãrii de sãnãtate ºi a factorilor de risc).
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ANEXA Nr. 2a)

DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ .......................................
COMISIA MEDICALÃ DE ORIENTARE ªCOLAR-PROFESIONALÃ

Nr. .................................... din ..........................
REFERAT

de expertizã medico-pedagogicã a elevului/elevei ................................
În baza certificatului medical*), biletului de ieºire din spital nr. ..............................., eliberat la ...................................,
de .................................................., cu diagnosticul de ......................................................, atestãm cã sus-numitul/sus-numita
îndeplineºte prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 4.747/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 131 din 19 februarie 2002, în sensul cã fiind nedeplasabil, ca urmare a bolii/infirmitãþii motorii grave de care suferã,
i se recomandã scutirea totalã de frecvenþã a cursurilor ºcolare, beneficiind însã de îndrumarea unitãþii de învãþãmânt
unde este înscris.
Întrucât afecþiunea de care suferã elevul este nerecuperabilã, valabilitatea acestui referat se întinde pe întreaga
duratã a învãþãmântului obligatoriu.**)
Medic coordonator,
.....................................
Membri :
dr. .....................................
dr. .....................................
N O T Ã:

Acest document va fi pãstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.
**) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã.
**) dupã caz.
ANEXA Nr. 2b)

DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ .......................................
COMISIA MEDICALÃ DE ORIENTARE ªCOLAR-PROFESIONALÃ

Nr. .................................... din ..........................
REFERAT

de expertizã medico-pedagogicã a elevului/elevei É.............É
În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) ºi ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 4.747/2001,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, ºi în baza*)É.................................É.
nr. É....................É din É.................................É (anexat), eliberat de É...........................................................................,
cu diagnosticul de ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
atestãm cã elevul/eleva are indicaþie medicalã de ºcolarizare mai aproape de domiciliu, ca mãsurã de prevenire a
agravãrii bolii de care suferã prin deplasarea cu mijloace de transport în comun aglomerate, pe distanþe lungi, îndeosebi
în sezonul rece.
Transferul se va face obligatoriu ºi cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 ºi 137 din
regulamentul menþionat mai sus.
Medic coordonator,
.....................................
Membri :
dr. .....................................
dr. .....................................
NOTÃ:

Acest document va fi pãstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.
**) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã, biletului de
ieºire din spital.
**) dupã caz.
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ANEXA Nr. 2c)

DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ .......................................
COMISIA MEDICALÃ DE ORIENTARE ªCOLAR-PROFESIONALÃ

Nr. .................................... din ..........................
REFERAT

de expertizã medico-pedagogicã a elevului/elevei ..........................
În conformitate cu prevederile art. 126 ºi ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 4.747/2001, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, ºi în baza certificatului medical*) Ñ biletului de
ieºire din spital, cu foaia de observaþie nr. .......................................... din ................................................... (anexat), eliberat
de .........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
cu diagnosticul de ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
atestãm cã elevul/eleva are indicaþie medicalã de schimbare a unitãþii ºcolare, profilului liceal, domeniului din ºcoala profesionalã sau specializãrii ºcolare**) ca mãsurã de prevenire a agravãrii bolii de care suferã, generatã de inadaptarea la
mediul ºcolar actual.
Pentru o mai bunã supraveghere parentalã se recomandã ºi ºcolarizarea mai aproape de domiciliu**).
Transferul se va face obligatoriu ºi cu respectarea prevederilor art.**) 125, 126, 130, 134, 136 ºi 137 din regulamentul menþionat mai sus.
Medic coordonator,
.....................................
Membri :
dr. .....................................
dr. .....................................
N O T Ã:

Acest document va fi pãstrat la dosarul elevului/elevei la secretariat.
**) sau certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã.
**) dupã caz.
ANEXA Nr. 2d)

DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ .......................................
COMISIA MEDICALÃ DE ORIENTARE ªCOLAR-PROFESIONALÃ

Nr. .................................... din ..........................
REFERAT

de expertizã medico-pedagogicã a elevului/elevei ......................................, clasa (anul) ...........,
filiera*) ........................, profilul*) ............................., domeniul*) ............................., specializarea ..................................
În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) ºi ale art. 136 lit. b) din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 4.747/2001,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2002, ºi în baza**)............................................
nr. ................................ din ................................... (anexat), eliberat de .................................................................................,
cu diagnosticul de ..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
atestãm cã elevul/eleva are indicaþie medicalã de schimbare a filierei ºi/sau profilului ºi/sau specializãrii liceale ori a
domeniului ºi/sau specializãrii ºcolare profesionale*), deoarece îi este (sunt) contraindicat/contraindicatã/contraindicate
medical.
Pentru o mai bunã supraveghere parentalã se recomandã ºi ºcolarizarea mai aproape de domiciliu*).
Transferul se va face obligatoriu ºi cu respectarea prevederilor art.*) 125, 126, 130, 134, 136 ºi 137 din regulamentul menþionat mai sus.
Din punct de vedere medical elevul/eleva poate urma*) orice liceu din filiera teoreticã, iar din filiera tehnologicã
numai acele specialitãþi din profilurile tehnic, servicii, pedagogic, resurse naturale ºi protecþia mediului, care nu comportã
urmãtoarele condiþii de muncã contraindicate medical: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... .
**) dupã caz.
**) certificatului medical, biletului de ieºire din spital, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã
protecþie specialã.
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Aceleaºi condiþii de muncã sunt contraindicate medical ºi în*) domeniile ºi/sau specializãrile din ºcolile profesionale.
Exemple de specializãri permise medical: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Medic coordonator,
.....................................
Membri :
dr. .....................................
dr. ....................................
*) dupã caz.
ANEXA Nr. 2e)

DIRECÞIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ .......................................
COMISIA MEDICALÃ DE ORIENTARE ªCOLAR-PROFESIONALÃ

Nr. ................................................../......................................
REFERAT

de expertizã medico-pedagogicã a elevului/elevei.............
Sus-numitul/sus-numita, prezentând diagnosticul...................................................., conform*) .................................. nr.
.............................. din .............................. (anexat), eliberat de ............................................., se încadreazã în categoria
elevilor prevãzuþi în art. .........../............ din Metodologia de organizare ºi desfãºurare a examenului de capacitate Ñ
bacalaureat, aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. ........................ din .................., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. ........... din ..................., sã beneficieze de condiþii de egalizare a ºanselor. În consecinþã
sus-numitul/sus-numita are drept la**):
¥ asigurarea posibilitãþii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevãzãtori, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficienþe de auz (inclusiv posibilitatea asigurãrii, dupã caz, a unui interpret autorizat);
¥ mãrirea cu 1Ñ2 ore a timpului destinat efectuãrii lucrãrii scrise pentru candidaþii cu deficienþe fizice (motorii
manuale) sau vizuale;
¥ asigurarea scrisului cu caractere mãrite pentru candidaþii ambliopi;
¥ transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficienþe, a informaþiilor corespunzãtoare subiectelor de examen afiºate/prezentate vizual;
¥ realizarea probei scrise, prin dictarea conþinutului acesteia de cãtre candidatul cu deficienþe cãtre un profesor
asistent, de altã specialitate decât cea la care se desfãºoarã proba respectivã;
¥ copierea subiectelor scrise pe tablã de la catedrã de cãtre candidaþii cu deficienþe vizuale (dupã care aceºtia
se vor aºeza în bãncile fixate de comisie);
¥ susþinerea probelor orale în scris;
¥ susþinerea probelor la locul imobilizãrii (la domiciliu, în spital);
¥ luarea unei gustãri în timpul desfãºurãrii probei scrise***).
Medic coordonator,
.....................................
Membrii :
dr. .....................................
dr. .....................................
***) certificatului medical, certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã, biletului de
ieºire din spital.
***) dupã caz.
***) pentru candidaþii cu diabet zaharat insulinodependent.

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Comisiei pentru subvenþionarea
literaturii tehnico-ºtiinþifice ºi a modelului contractului de finanþare pentru subvenþionarea
literaturii tehnico-ºtiinþifice
În conformitate cu art. 15 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pentru activitatea de cercetare nr. 7.258/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Colegiului
consultativ pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza Ordinului ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 3.106/2001,
ministrul delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru activitatea de cercetare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
funcþionare al Comisiei pentru subvenþionarea literaturii
tehnico-ºtiinþifice, prevãzut în anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ Se aprobã modelul contractului de finanþare
pentru subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice, prevãzut
în anexa nr. 2.
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Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului delegat la
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru activitatea de cercetare nr. 7.204/2002, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
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Art. 5. Ñ Compartimentele de specialitate din cadrul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, precum ºi membrii
Comisiei pentru subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
ªerban Constantin Valeca
Bucureºti, 25 februarie 2003.
Nr. 7.049.
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE
al Comisiei pentru subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului consultativ
ºi, implicit, a Biroului executiv al acestuia.

Art. 1. Ñ Comisia pentru subvenþionarea literaturii
tehnico-ºtiinþifice, denumitã în continuare Comisie, este
organ de lucru al Colegiului consultativ pentru cercetaredezvoltare ºi inovare, denumit în continuare Colegiu consultativ, constituitã în temeiul art. 44 din Ordonanþa Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã.
Art. 2. Ñ (1) Misiunea Comisiei este de a analiza solicitãrile editorilor ºi de a întocmi propunerile pentru alocarea fondurilor prevãzute în bugetul de stat pentru
subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice.
(2) Literatura tehnico-ºtiinþificã include cãrþi, publicaþii
periodice, alte lucrãri ºi publicaþii periodice sau cu apariþie
neregulatã, inclusiv pe suport magnetic sau CD-ROM, a
cãror tematicã abordeazã domeniile: ecologie, protecþia
mediului ºi gospodãrirea apelor, energie, minerit, petrol ºi
gaze, geografie, geologie, construcþii de maºini, electrotehnicã, mecanicã finã, mecatronicã, chimie, metalurgie, industria lemnului, celulozã ºi hârtie, industrie uºoarã,
transporturi, comunicaþii, informaticã, agriculturã, industrie
alimentarã, zootehnie, medicinã veterinarã, pisciculturã, construcþii, inginerie seismicã, materiale de construcþii, reciclare
materiale, urbanism, medicinã ºi farmacie, biotehnologie,
geneticã, matematicã, fizicã, politologie, management, marketing, istoria ºtiinþei, istorie ºi arheologie, economie, protecþie socialã, sport, turism, filologie, lingvisticã, criticã ºi
esteticã literarã, folcloristicã, culturã româneascã veche,
bibliologie, biblioteconomie, etnologie ºi etnografie, muzicologie, teorie ºi criticã de artã, lexicoane, enciclopedii,
dicþionare.
(3) Propunerile Comisiei se înainteazã spre aprobare
ordonatorului principal de credite.
Art. 3. Ñ (1) Comisia este alcãtuitã din subcomisii ºi
are în componenþã 8 membri, corespunzãtor secþiunilor sau
profilurilor menþionate la art. 2, astfel:
a) subcomisia nr. 1 Ñ ”ªtiinþele vieþiiÒ Ñ 2 membri;
b) subcomisia nr. 2 Ñ ”TehnicãÒ Ñ 3 membri;
c) subcomisia nr. 3 Ñ ”ªtiinþe umanisteÒ Ñ 2 membri.
(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoanã
desemnatã din cadrul autoritãþii de stat pentru cercetaredezvoltare.
Art. 4. Ñ Membrii Comisiei sunt specialiºti sau
cercetãtori de prestigiu, recunoscuþi în domeniul respectiv ºi
cu disponibilitate doveditã de a participa la activitatea
Comisiei.
Art. 5. Ñ Calitatea de membru al Comisiei nu este
incompatibilã cu calitatea de angajat la instituþia sau unitatea de la care acesta provine.
Art. 6. Ñ Pentru a contribui la îndeplinirea atribuþiilor
Colegiului consultativ, prevãzute în regulamentul de organizare ºi funcþionare al acestuia, Comisia va acþiona din proprie iniþiativã, la solicitarea autoritãþii de stat pentru

CAPITOLUL II
Componenþa ºi funcþionarea
Art. 7. Ñ (1) Comisia are în componenþã specialiºti de
valoare din cercetare, învãþãmânt, reprezentanþi ai
Academiei Române, precum ºi ai altor academii de ramurã.
(2) Componenþa Comisiei se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãþii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la
propunerea Colegiului consultativ.
Art. 8. Ñ Comisia îºi desfãºoarã activitatea pe baza
prezentului regulament avizat de preºedintele Colegiului
consultativ, cu respectarea prevederilor regulamentuluicadru.
Art. 9. Ñ Revocarea membrilor Comisiei se face din
iniþiativa autoritãþii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau
la propunerea preºedintelui Comisiei, cu avizul Biroului executiv al Colegiului consultativ, pentru:
a) lipsã de activitate;
b) nerespectarea principiilor de imparþialitate, independenþã, confidenþialitate;
c) nerespectarea prevederilor legale;
d) în caz de conflict de interese;
e) la cerere.
Art. 10. Ñ (1) Pentru activitatea desfãºuratã membrii
Comisiei sunt remuneraþi la nivelul gradului profesional cel
mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit
pentru unitãþile bugetare, în funcþie de orele efectiv lucrate.
(2) Plata membrilor Comisiei se asigurã de cãtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în luna urmãtoare
celei în care a desfãºurat activitatea, pe baza urmãtoarelor
documente:
a) convocator pentru întrunirea Comisiei;
b) foaie de prezenþã a membrilor Comisiei pe luna ÉÉ;
c) raport de activitate al Comisiei, avizat de Biroul executiv al Colegiului consultativ.
Art. 11. Ñ (1) Activitatea Comisiei este coordonatã de
un preºedinte numit prin ordin al conducãtorului autoritãþii
de stat pentru cercetare-dezvoltare, dintre membrii
Colegiului consultativ, la propunerea Colegiului consultativ.
(2) Revocarea preºedintelui Comisiei se face în aceleaºi
condiþii în care a fost numit.
(3) Preºedintele asigurã buna funcþionare a Comisiei ºi
este direct rãspunzãtor faþã de Colegiul consultativ, precum
ºi faþã de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare,
privind aplicarea politicii stabilite de acesta în ceea ce
priveºte implementarea programului de activitate corespunzãtor.
(4) În lipsa preºedintelui activitatea Comisiei este coordonatã de un vicepreºedinte ales dintre membrii acesteia,
cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.
(5) Preºedintele Comisiei coordoneazã ºi activitatea
uneia dintre subcomisiile componente.
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Art. 12. Ñ Comisia se întruneºte ori de câte ori este
necesar, la convocarea preºedintelui sau, în lipsa acestuia,
a vicepreºedintelui.
Art. 13. Ñ (1) Hotãrârile Comisiei se adoptã cu majoritatea simplã a voturilor membrilor prezenþi ºi se comunicã
celor interesaþi, de cãtre secretariatul acesteia, în termen
de maximum 7 zile lucrãtoare de la data adoptãrii lor.
(2) Comisia se convoacã în termen de 15 zile
lucrãtoare de la solicitarea autoritãþii de stat pentru
cercetare-dezvoltare sau la solicitarea a minimum 3 membri
ai Comisiei.
Art. 14. Ñ (1) Evaluarea solicitãrilor de subvenþionare a
literaturii tehnico-ºtiinþifice primite de la editori se face, în
cadrul subcomisiilor componente ale Comisiei, de cãtre
membrii acestora, în mod individual, pe baza criteriilor de
selecþie prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2) În urma evaluãrii Comisia întocmeºte propunerea
finalã, pe care o înainteazã spre aprobare autoritãþii de stat
pentru cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.
Art. 15. Ñ Secretariatul Comisiei organizeazã sistemul
de evidenþã a activitãþii Comisiei, elaboreazã ºi þine evidenþa urmãtoarelor documente:
a) solicitãrile editorilor de subvenþionare a titlurilor de
literaturã tehnico-ºtiinþificã;
b) convocator de întrunire a Comisiei;
c) foile de prezenþã;
d) procesele-verbale ale ºedinþelor Comisiei;
e) rapoartele de activitate ale Comisiei ºi ale membrilor
acesteia.
Art. 16. Ñ Documentele Comisiei se emit ºi se transmit
autoritãþii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, dupã
caz, Colegiului consultativ, sub semnãtura preºedintelui
sau, în lipsa acestuia, a vicepreºedintelui, prin grija secretarului Comisiei.
CAPITOLUL III
Atribuþii
Art. 17. Ñ În vederea îndeplinirii rolului sãu de organ
de lucru al Colegiului consultativ, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare ºi funcþionare al

acestuia, Comisia are, în principal, urmãtoarele atribuþii, cu
referire la domeniul sãu de activitate:
a) elaboreazã propuneri privind fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru subvenþionarea literaturii
tehnico-ºtiinþifice;
b) analizeazã solicitãrile editorilor de subvenþionare a
literaturii tehnico-ºtiinþifice, în conformitate cu criteriile de
selecþie prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament;
c) analizeazã situaþia fiecãrui titlu, pe baza datelor
cuprinse în fiºa de calcul economic prevãzutã în anexa
nr. 2 la prezentul regulament, furnizate de editor. Comisia
poate solicita editorilor ºi alte elemente de naturã ºtiinþificã
sau economicã;
d) propune sumele pentru subvenþionare, în limita fondurilor aprobate anual, dezbate propunerile pe titluri de
lucrãri sau publicaþii periodice, în funcþie de conþinutul
tematic, pe care le înainteazã spre aprobare autoritãþii de
stat pentru cercetare-dezvoltare;
e) face recomandãri autoritãþii de stat pentru cercetaredezvoltare de stimulare a editorilor în publicarea unor
lucrãri tehnico-ºtiinþifice cu impact deosebit în ºtiinþã ºi
tehnologie.
CAPITOLUL IV
Cod de conduitã
Art. 18. Ñ Membrii Comisiei vor respecta, pe lângã
principiile stabilite prin Codul de conduitã pentru membrii
comisiilor de specialitate ale Colegiului consultativ, ºi
urmãtoarele principii:
a) responsabilitatea individualã, din punct de vedere
tehnic ºi ºtiinþific,
b) evitarea conflictului de interese;
c) obiectivitatea opiniilor ºi aprecierilor exprimate;
d) confidenþialitatea informaþiilor ºi datelor acumulate în
cursul diferitelor activitãþi în cadrul Comisiei, precum ºi a
tuturor elementelor procesului de elaborare a hotãrârilor
Comisiei.
ANEXA Nr. 1
la regulament

CONDIÞII ªI CRITERII DE SELECÞIE

a titlurilor propuse de editori pentru subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice
1. Condiþiile de eligibilitate pe care trebuie sã le îndeplineascã editorul:
Ñ este persoanã juridicã românã, legal constituitã,
având prevãzut în obiectul de activitate editarea literaturii
tehnico-ºtiinþifice;
Ñ nu este declarat, conform legii, în stare de incapacitate de platã, plãþile/conturile nu îi sunt blocate conform
unei hotãrâri judecãtoreºti;
Ñ nu se face vinovat de declaraþii inexacte, cu rea-credinþã, cu privire la informaþiile solicitate de autoritatea de
stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea selectãrii titlurilor
propuse pentru subvenþionare;
Ñ nu a încãlcat în mod grav, cu rea-credinþã, prevederile unui alt contract de finanþare;
Ñ titlurile propuse nu au mai fost subvenþionate ºi nu
sunt propuse pentru finanþare altei autoritãþi de stat.
2. Criterii de selecþie
2.1. Tematica titlurilor propuse pentru subvenþionare se
încadreazã în domeniile stabilite la art. 2 alin. (2) din regulament; pentru reviste de specialitate, domeniile sunt cele
stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.336/2001 privind

domeniile ºi specializãrile de referinþã din învãþãmântul
universitar.
2.2. Propunerile de subvenþionare ºi documentele de
fundamentare a acestora sunt întocmite cu respectarea
condiþiilor stabilite de autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare ºi au fost depuse în termenul stabilit de
aceasta.
2.3. Nivelul tehnico-ºtiinþific al lucrãrii propuse,
þinându-se seama de:
Ñ recunoaºterea internã ºi/sau internaþionalã, precum ºi,
în cazul publicaþiilor periodice, tradiþia ºi continuitatea în
apariþie;
Ñ tematica abordatã reprezintã domenii noi ale
cunoaºterii, cu un impact economic, social ºi cultural deosebit;
Ñ prestigiul ºtiinþific al autorului/autorilor sau prestigiul
instituþiei în care a/au desfãºurat sau desfãºoarã activitatea.
2.4. Creºterea accesibilitãþii titlului propus, ca urmare a
acordãrii subvenþiei, prin scãderea preþului de vânzare ºi
creºterea numãrului de cititori.
2.5. Pentru subvenþionarea revistelor de specialitate se
þine seama ºi de urmãtoarele criterii:
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

vechimea;
frecvenþa apariþiei;
editarea într-o limbã de circulaþie internaþionalã;
mãrimea listei de difuzare;
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Ñ componenþa colectivului editorial;
Ñ existenþa unei variante electronice;
Ñ relevanþa domeniului (numãrul de cercetãtori din
domeniu, proiecte internaþionale în domeniu, publicaþii în
domeniu în reviste internaþionale).

ANEXA Nr. 2
la regulament

Unitatea ..........................
FIªA DE CALCUL ECONOMIC

ANTECALCUL
POSTCALCUL

privind propuneri de subvenþionare a literaturii tehnico-ºtiinþifice
Titlul lucrãrii ............................................................................................................
Autorul......................................................................................................................
.
Rd.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Articol de calculaþie

Valoarea (lei)
Contribuþie
Total
Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii

Cheltuieli directe, TOTAL, din care:
Ñ drepturi de autor
Ñ alte cheltuieli redacþionale
Ñ cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.)
Ñ manoperã poligraficã
Ñ alte cheltuieli directe
Cheltuieli de regie ale editurii/redacþiei
Alte cheltuieli
Costuri de producþie totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
Tiraj (exemplare) comandat de reþeaua comercialã
Costul unui exemplar (rd. 4 : rd. 5)
Preþul de vânzare al unui exemplar (mai puþin adaosul comercial), propus
de editurã/redacþie
Venituri totale (a + b)
a) din vânzarea tirajului (rd. 5 x rd. 7)
b) din alte surse (sponsorizãri, publicitate etc.)
Venitul pe un exemplar (rd. 8/rd. 5)
Suma solicitatã pentru acoperirea cheltuielilor (rd. 6 Ñ rd. 9) x rd. 5 =
rd. 4 Ñ rd. 8
TOTAL:

Datele se completeazã pe rãspunderea noastrã.

Director,
..........................

Redactor-ºef,
..........................

Director economic,
..........................
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ANEXA Nr. 3
la regulament

Se aprobã,
Ministrul delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pentru activitatea de cercetare,
Propunem aprobarea,
Direcþia generalã pentru politici,
strategii de cercetare, plan naþional
Director general,
PROPUNEREA

Comisiei pentru subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice, consemnatã în Procesul-verbal nr. ..........................
din data de ..........................
Nr.
crt.

Editura

Denumirea lucrãrii

Total
Tiraj
Subvenþie
subvenþie
aprobat
pe un exemplar
col. 4 x col. 5
(nr. exemplare)
(lei)
(lei)

Autor(i)

Data ..........................
Preºedintele Comisiei,
..........................

Secretarul Comisiei,
..........................
ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII
Nr. ............/................

(Editor executant)
Nr. ............./...............
CONTRACT DE FINANÞARE

pentru subvenþionarea literaturii tehnico-ºtiinþifice
Nr. ...........*)/din ...................
Între:
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (M.E.C.), cu sediul în Bucureºti, str. Mendeleev nr. 21Ñ25, sectorul 1, C.P. 70168,
tel. 212.85.59, http://www.mct.ro/, cont nr. 2371012013729380, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureºti, reprezentat prin ministrul
delegat la M.E.C. pentru activitatea de cercetare, în calitate de ordonator principal de credite,
ºi**) ..............................................................................................................................................................................................................,
(denumirea completã ºi prescurtatã a editurii)

cu sediul în ................................................................, cod poºtal ................., str. .................................. nr. ............., judeþul/sectorul
.........................., tel. ............................, fax. .................., e-mail ......................., înregistratã la registrul comerþului sub nr. ...........................,
(cod unic), cont nr. ........................., deschis la Trezoreria ...................................***), reprezentatã prin director general/director
.................................................................................. ºi director economic/contabil-ºef ......................................., în calitate de executant,
ca urmare a prevederilor art. 58 alin. (3) lit. f) din Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã, s-a încheiat prezentul contract de finanþare.
I. Obiectul contractului de finanþare
Art. 1. Ñ Obiectul prezentului contract de finanþare îl constituie finanþarea parþialã de cãtre M.E.C. a lucrãrilor tehnico-ºtiinþifice
editate în anul .............., ale cãror titluri sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul contract ºi care au fost aprobate de cãtre ordonatorul principal de credite la propunerea Comisiei de subvenþionare a literaturii tehnico-ºtiinþifice a Colegiului consultativ pentru cercetaredezvoltare ºi inovare.
II. Durata contractului de finanþare
Art. 2. Ñ Prezentul contract de finanþare intrã în vigoare la data semnãrii de cãtre M.E.C. ºi este valabil pânã la data de
20 decembrie a anului în curs.
III. Valoarea contractului de finanþare
Art. 3. Ñ Valoarea contractului de finanþare este de ................................ lei, repartizatã pe titluri, conform anexei nr. 1 la prezentul contract de finanþare.
IV. Obligaþiile pãrþilor
Art. 4. Ñ Obligaþiile executantului sunt:
a) sã realizeze în condiþii calitative corespunzãtoare ºi la termen lucrãrile prevãzute în anexa nr. 1;
b) sã prezinte M.E.C. la contractare fiºe de calcul economic antecalcul (anexa nr. 2), pentru fiecare titlu aprobat, semnate de
director/director general, redactor-ºef, director economic/contabil-ºef ºi ºtampilate;
c) sã prezinte, la solicitarea M.E.C., date referitoare la fundamentarea unor articole ale fiºelor de calcul economic;
d) sã pãstreze preþul de vânzare stabilit în fiºa de calcul economic antecalcul ºi în fiºa de calcul economic postcalcul (anexa
nr. 2);
e) sã depunã, cel târziu pânã la 1 decembrie ......................., solicitarea de platã ºi documentele justificative prevãzute la
art. 6 alin. (2), în vederea decontãrii cheltuielilor;
***) Se completeazã de cãtre M.E.C.
***) Se vor completa toate datele necesare.
***) În cazul agenþilor economici.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 261/15.IV.2003

15

f) sã comunice, în scris, pânã cel târziu la data de 1 noiembrie........., titlurile prevãzute în anexa nr. 1 care nu se pot executa. Comunicarea va fi însoþitã de justificare;
g) sã obþinã avizul Comisiei de subvenþionare a literaturii tehnico-ºtiinþifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare
ºi inovare, în cazul apariþiei unor modificãri ale contractului de finanþare;
h) sã depunã la M.E.C. ºi la Institutul Naþional de Informare ºi Documentare (I.N.I.D.) câte un exemplar din fiecare lucrare
executatã;
i) sã depunã la M.E.C. dovada depunerii la Biblioteca Naþionalã a 9 exemplare din lucrarea subvenþionatã, pentru constituirea
fondului de carte;
j) sã specifice, prin tipãrire, preþul de vânzare prevãzut în fiºa de calcul economic, tirajul ºi menþiunea ”Editat cu sprijinul
Ministerului Educaþiei ºi CercetãriiÒ.
Art. 5. Ñ Obligaþiile M.E.C. sunt:
a) sã efectueze plata lucrãrilor executate;
b) sã verifice îndeplinirea de cãtre executant a obligaþiei prevãzute la art. 4 lit. h);
c) sã aprobe solicitarea de platã a executantului.
V. Plata ºi modalitãþile de platã
Art. 6. Ñ (1) Subvenþia aprobatã se vireazã de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, dupã apariþia lucrãrii sau publicaþiei, pe
baza fiºei de calcul economic Ñ postcalcul, întocmitã de executant conform anexei nr. 2 la prezentul contract de finanþare.
(2) Pentru efectuarea plãþii executantul depune la M.E.C. solicitarea de platã ºi fiºa de calcul economic postcalcul, întocmite
pentru fiecare lucrare, însoþite de:
a) confirmarea de primire scrisã de la I.N.I.D. privind îndeplinirea de cãtre executant a obligaþiei prevãzute la art. 4 lit. h);
b) copii de pe documentele justificative: facturi emise de tipografie, facturi pentru materiale, contracte de cesiune a drepturilor de autor, dupã caz, precum ºi procesul-verbal de recepþie a lucrãrilor, în cazul în care comanda s-a executat de o tipografie,
notele de intrare-recepþie (NIR);
c) copii de pe documentele justificative: comanda internã, devizul de cheltuieli întocmit de secþie, contracte de cesiune a
drepturilor de autor, dupã caz, precum ºi procesul-verbal de recepþie internã a lucrãrilor, în cazul în care comanda s-a realizat de o
secþie a executantului, notele de intrare-recepþie (NIR).
(3) Copiile documentelor justificative vor purta, în mod obligatoriu, menþiunea ”Conform cu originalulÒ.
Art. 7. Ñ Plata se va face de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data aprobãrii solicitãrii de platã, în contul executantului, prin ordin de platã sau alte mijloace de decontare prevãzute de organele bancare ºi valabile în
momentul decontãrii.
VI. Rãspunderea contractualã
Art. 8. Ñ Executantul rãspunde de calitatea lucrãrilor executate ºi de realitatea datelor cuprinse în documentele justificative
care însoþesc solicitarea de platã ºi fiºa de calcul economic postcalcul.
VII. Cesiunea contractului de finanþare
Art. 9. Ñ Cesiunea prezentului contract de finanþare este interzisã.
VIII. Forþa majorã
Art. 10. Ñ Forþa majorã, aºa cum este definitã de lege, apãrã de rãspundere partea care o invocã în termen.
IX. Litigii
Art. 11. Ñ Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de finanþare se soluþioneazã pe cale amiabilã,
în termen de 5 zile lucrãtoare de la apariþie, iar în caz contrar sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
X. Alte clauze
Art. 12. Ñ În cazul nerespectãrii termenului prevãzut la art. 4 lit. e), M.E.C. îºi rezervã dreptul de a nu face plata, contractul fiind considerat reziliat de plin drept.
Art. 13. Ñ (1) Orice modificare a prezentului contract de finanþare se face de comun acord, prin act adiþional.
(2) Modificãrile propuse de executant vor putea fi luate în considerare numai cu condiþia obþinerii avizului de la Comisia de
subvenþionare a literaturii tehnico-ºtiinþifice a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare. Propunerile de modificare a
prezentului contract de finanþare se depun de executant pânã cel târziu la data de 1 noiembrie .......
Urmãtoarele anexe fac parte integrantã din prezentul contract de finanþare:
Ñ Anexa nr. 1 Ñ Lista titlurilor de lucrãri tehnico-ºtiinþifice aprobate pentru subvenþionare în anul .........
Ñ Anexa nr. 2 Ñ Fiºa de calcul economic antecalcul/postcalcul.
Prezentul contract de finanþare s-a încheiat în 3 exemplare, toate cu valoare de original, dintre care douã exemplare pentru M.E.C.
MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII
Ministru delegat pentru activitatea de cercetare,
............................................
Direcþia generalã buget, finanþe,
.............................................
Direcþia generalã pentru politici, strategii de cercetare,
plan naþional,
..............................................
Serviciul juridic, contencios ºi legislaþie,
..........................................
Responsabil de contract,
.......................................

EXECUTANT
Director general/Director,
....................................
Director economic/Contabil-ºef,
....................................
Consilier juridic,
....................................
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ANEXA Nr. 1
la contractul de finanþare nr. .........../........

Editura ................................
LISTA

titlurilor de lucrãri tehnico-ºtiinþifice aprobate pentru subvenþionare în anul ......
Nr.
crt.

Denumirea lucrãrii

Director,
..........................

Autor

Tiraj

Total
costuri

Subvenþie
aprobatã

Redactor-ºef,
..........................

Termen
de realizare

Termen
de platã

Director economic,
..........................
ANEXA Nr. 2
la contractul de finanþare nr. ........./........

Unitatea .............................
FIªA DE CALCUL ECONOMIC

ANTECALCUL
POSTCALCUL

privind propuneri de subvenþionare a literaturii tehnico-ºtiinþifice
Titlul lucrãrii ............................................................................................................
Autorul......................................................................................................................
.
Rd.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Valoarea (lei)
Contribuþie
Total
Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii

Articol de calculaþie

Cheltuieli directe, TOTAL, din care:
Ñ drepturi de autor
Ñ alte cheltuieli redacþionale
Ñ cheltuieli materiale (hârtie, carton etc.)
Ñ manoperã poligraficã
Ñ alte cheltuieli directe
Cheltuieli de regie ale editurii/redacþiei
Alte cheltuieli
Costuri de producþie totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
Tiraj (exemplare) comandat de reþeaua comercialã
Costul unui exemplar (rd. 4 : rd. 5)
Preþul de vânzare al unui exemplar (mai puþin adaosul comercial), propus
de editurã/redacþie
Venituri totale (a + b)
a) din vânzarea tirajului (rd. 5 x rd. 7)
b) din alte surse (sponsorizãri, publicitate etc.)
Venitul pe un exemplar (rd. 8/rd. 5)
Suma solicitatã pentru acoperirea cheltuielilor
(rd. 6 Ð rd. 9) x rd. 5 = rd. 4 Ð rd. 8
TOTAL:

Datele se completeazã pe rãspunderea noastrã.
Director,
..........................

Redactor-ºef,
..........................

Director economic,
..........................
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