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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Codului internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M. amendat,
a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management
al siguranþei în conformitate cu cerinþele Codului I.S.M. amendat ºi a Normelor metodologice
pentru mandatarea auditorilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþie ºi ale art. III din Legea nr. 681/2002 privind acceptarea de cãtre
România a amendamentelor la Codul internaþional de management pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru
prevenirea poluãrii (Codul internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptate de cãtre Organizaþia
Maritimã Internaþionalã prin Rezoluþia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, ºi pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de cãtre România a Codului internaþional de management pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi
pentru prevenirea poluãrii (Codul internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptat de cãtre Organizaþia
Maritimã Internaþionalã prin Rezoluþia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993,
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Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã:
a) Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Codului internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M. amendat, prevãzute în anexa nr. 1;
b) Normele metodologice privind procedura de eliberare
a certificatelor de management al siguranþei în conformitate
cu cerinþele Codului I.S.M. amendat, prevãzute în anexa nr. 2;
c) Normele metodologice pentru mandatarea auditorilor
prevãzute în anexa nr. 3.
Art. 2. Ñ Autoritatea Navalã Românã aplicã normele
metodologice aprobate conform art. 1 lit. a) ºi b) ºi
elibereazã, în numele Ministerului Lucrãrilor Publice,

Transporturilor ºi Locuinþei, documentul de conformitate
DOC companiilor de navigaþie ºi certificatul de management
al siguranþei SMC navelor care arboreazã pavilionul
României.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
Hotãrârea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263
din 3 octombrie 1997, se abrogã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Bucureºti, 18 aprilie 2003.
Nr. 476.
ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M. amendat
CAPITOLUL I
SECÞIUNEA 1
Dispoziþii generale ºi definiþii

Art. 1. Ñ Potrivit Codului I.S.M. amendat, fiecare companie de navigaþie are obligaþia sã stabileascã obiectivele
în domeniul managementului siguranþei, prevãzute în
secþiunea 1.2 a acestuia, precum ºi sã dezvolte, sã implementeze ºi sã menþinã un sistem de management al siguranþei (SMS) care include cerinþele funcþionale prevãzute în
secþiunea 1.4 din Codul I.S.M. amendat.
Art. 2. Ñ Termenii ºi expresiile folosite în prezentele
norme metodologice au urmãtorul înþeles:
a) Codul internaþional de management al siguranþei Ñ
Codul I.S.M. Ñ Codul internaþional de management pentru
exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea
poluãrii, adoptat de Organizaþia Maritimã Internaþionalã
(IMO) prin Rezoluþia A 741(18) din 4 noiembrie 1993, astfel
cum a fost modificat prin amendamentele adoptate de
Organizaþia Maritimã Internaþionalã (IMO) prin Rezoluþia
104 (73) din 5 decembrie 2000, denumit în continuare
Codul I.S.M.;
b) companie Ñ proprietarul navei sau oricare altã organizaþie ori persoanã, cum ar fi managerul sau agentul de
închiriere în regim de bareboat, care ºi-a asumat rãspunderea pentru operarea navei de la proprietar ºi a acceptat
sã se achite de toate sarcinile ºi responsabilitãþile impuse
prin Codul I.S.M.;
c) administraþie Ñ Guvernul statului român al cãrui pavilion nava este îndreptãþitã sã îl arboreze. Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, denumit în
continuare MLPTL, este împuternicit, potrivit legii, ca, în
numele Guvernului, sã ducã la îndeplinire prevederile
Codului I.S.M. MLPTL elibereazã, prin Autoritatea Navalã
Românã, denumitã în continuare ANR, Documentul de

conformitate (DOC) companiilor de navigaþie ºi Certificatul
de management al siguranþei navelor;
d) sistemul de management al siguranþei (SMS), denumit
în continuare SMS Ñ un sistem structurat ºi documentat,
care permite personalului companiei sã punã efectiv în
practicã politica companiei în domeniul siguranþei ºi în
domeniul protecþiei mediului înconjurãtor;
e) document de conformitate (DOC), denumit în continuare DOC Ñ un document eliberat unei companii care respectã cerinþele Codului I.S.M.;
f) document de conformitate interimar Ñ un document eliberat, în condiþiile legii, unei companii care corespunde
Codului I.S.M. ºi a cãrui valabilitate este de maximum
12 luni;
g) certificatul de management al siguranþei (SMC), denumit în continuare SMC Ñ un document eliberat unei nave,
care semnificã faptul cã managementul companiei ºi cel de
la bordul navei sunt în concordanþã cu SMS aprobat;
h) certificatul de management al siguranþei interimar Ñ un
document eliberat, în condiþiile legii, unei nave care corespunde Codului I.S.M. ºi a cãrui valabilitate este de maximum 6 luni;
i) auditul managementului siguranþei Ñ o examinare sistematicã ºi independentã pentru a determina dacã
activitãþile efectuate în cadrul SMS ºi rezultatele legate de
acestea sunt în concordanþã cu reglementãrile planificate ºi
dacã aceste reglementãri sunt puse efectiv în practicã ºi
permit realizarea obiectivelor;
j) observaþie Ñ o specificare de fapt, fãcutã în timpul
auditului managementului siguranþei ºi confirmatã de
dovada obiectivã;
k) dovadã obiectivã Ñ informaþiile, înregistrãrile sau
expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la siguranþa sau la existenþa ºi punerea în aplicare a
unui element al SMS, care se bazeazã pe observaþie,
mãsurare ori încercare ºi care pot fi verificate;
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l) nonconformitate Ñ o situaþie observatã, în care
dovada obiectivã indicã neîndeplinirea unei cerinþe specificate;
m) nonconformitate majorã Ñ o abatere identificabilã,
care constituie o ameninþare serioasã la adresa personalului sau a siguranþei navei ori un pericol serios la adresa
mediului ambiant ºi care necesitã o acþiune corectivã imediatã ºi care include lipsa unei implementãri efective ºi sistematice a unei cerinþe a Codului I.S.M.;
n) datã aniversarã Ñ ziua ºi luna fiecãrui an, care
corespund cu data expirãrii documentelor sau certificatelor
relevante;
o) Convenþie Ñ Convenþia internaþionalã pentru ocrotirea
vieþii omeneºti pe mare, 1974, astfel cum a fost amendatã;
p) supraveghere Ñ inspecþia periodicã ºi obligatorie
pentru verificarea conformitãþii cu prevederile convenþiilor
internaþionale la care România este parte;
r) Organizaþie Ñ Organizaþia Maritimã Internaþionalã.
SECÞIUNEA a 2-a
Scop ºi aplicare

Art. 3. Ñ Prin prezentele norme metodologice se reglementeazã proceduri pentru:
a) verificarea conformitãþii SMS al unei companii ce
opereazã nave ºi/sau a SMS al unei/unor nave controlate
de companie cu cerinþele Codului I.S.M.;
b) eliberarea ºi verificarea anualã sau intermediarã a
DOC ºi eliberarea ºi verificarea intermediarã a SMC.
CAPITOLUL II
SECÞIUNEA 1
Verificarea conformitãþii cu Codul I.S.M.

Art. 4. Ñ Pentru a fi în conformitate cu cerinþele
Codului I.S.M., companiile trebuie sã elaboreze, sã implementeze ºi sã menþinã un SMS care sã asigure siguranþa
navelor ºi protecþia mediului. Politica companiei trebuie sã
includã obiectivele definite de Codul I.S.M..
Art. 5. Ñ ANR va verifica conformitatea cu cerinþele
Codului I.S.M. prin determinarea:
a) conformitãþii SMS realizat de companie cu cerinþele
Codului I.S.M.;
b) modului în care SMS asigurã îndeplinirea obiectivelor
prevãzute în paragraful 1.2.3 din Codul I.S.M.
Art. 6. Ñ Determinarea conformitãþii elementelor SMS,
implementat de companie, cu cerinþele specificate de Codul
I.S.M. se va face cãtre ANR pe baza rapoartelor de audit
extern, întocmite de auditori mandataþi de cãtre MLPTL,
potrivit legii.
SECÞIUNEA a 2-a
Concordanþa SMS cu obiectivele generale
ale managementului siguranþei

Art. 7. Ñ Codul I.S.M. identificã obiectivele generale ale
managementului siguranþei navelor, care urmãresc:
a) asigurarea siguranþei exploatãrii navei ºi a mediului
de lucru;
b) stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate;
c) îmbunãtãþirea continuã a abilitãþilor personalului de la
þãrm ºi de la bordul navei privind managementul siguranþei,
inclusiv pregãtirea situaþiilor de urgenþã atât în ceea ce
priveºte siguranþa navelor, cât ºi protecþia mediului înconjurãtor.
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SECÞIUNEA a 3-a
Concordanþa SMS cu cerinþele specifice de siguranþã
ºi prevenirea poluãrii

Art. 8. Ñ (1) Criteriul de bazã pentru efectuarea
evaluãrii conformitãþii cu cerinþele Codului I.S.M. trebuie sã
fie în concordanþã cu SMS, cu cerinþele specifice definite
de Codul I.S.M. ca standarde specifice de siguranþã ºi protecþie a mediului.
(2) Standardele specifice privind siguranþa navelor ºi
protecþia mediului prevãzute de Codul I.S.M. sunt:
a) conformitatea cu regulile ºi reglementãrile obligatorii
prevãzute în:
¥ Convenþia internaþionalã din 1974 pentru ocrotirea vieþii
omeneºti pe mare, încheiatã la Londra Ñ (SOLAS 1974),
la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979;
¥ Convenþia internaþionalã din 1973 pentru prevenirea
poluãrii de cãtre nave, încheiatã la Londra, modificatã prin
Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 Ñ
(Marpol 73/78), la care România a aderat prin Legea
nr. 6/1993;
¥ Convenþia internaþionalã privind standardele de
pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare ºi efectuare a
serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978 Ñ
(STCW/1978), la care România a aderat prin Legea
nr. 107/1992;
¥ Convenþia internaþionalã asupra liniilor de încãrcare,
încheiatã la Londra la 5 aprilie 1966, ºi Protocolul din anul
1978 (LOAD LINE), la care România a aderat prin
Decretul nr. 80/1971;
b) luarea în considerare, în conformitate cu prevederile
pct. 1.2.3 alin. (2) din Codul I.S.M., a codurilor aplicabile, a
liniilor directoare ºi a standardelor recomandate de
Organizaþie, administraþii, societãþi de clasificare ºi de organizaþii din sectorul maritim, care se regãsesc în rezoluþiile
la care se face referire în prezenta hotãrâre, respectiv:
¥ Rezoluþia A. 913 (22) privind liniile directoare revizuite
pentru implementarea Codului internaþional de management
al siguranþei (Codul I.S.M.) de cãtre administraþii, adoptatã
de cãtre Organizaþia Maritimã Internaþionalã la 29 noiembrie 2001;
¥ Rezoluþia A. 739 (18) privind liniile directoare pentru
autorizarea organizaþiilor care acþioneazã în numele
administraþiei, adoptatã de cãtre Organizaþia Maritimã
Internaþionalã la 4 noiembrie 1993;
¥ Rezoluþia A. 789 (19) privind activitãþile de supraveghere ºi certificare specifice ale unei organizaþii recunoscute care acþioneazã în numele administraþiei, adoptatã de
cãtre Organizaþia Maritimã Internaþionalã la 23 noiembrie
1995.
Art. 9. Ñ Evaluarea conformitãþii cu cerinþele Codului
I.S.M. se face de cãtre auditori mandataþi de cãtre MLPTL
în condiþiile legii.
Art. 10. Ð Toate dovezile care pot facilita verificarea
conformitãþii cu Codul I.S.M. trebuie sã fie accesibile examinãrii. În acest sens compania pune la dispoziþie auditorilor toate documentele privind certificatele statutare ºi de
clasã care sã scoatã în evidenþã acþiunile întreprinse de
companie pentru menþinerea conformitãþii cu regulile ºi
reglementãrile obligatorii. Auditorii vor verifica în mod deosebit autenticitatea ºi veridicitatea respectivelor documente.
Art. 11. Ñ Pe timpul evaluãrii, pentru cerinþele obligatorii care nu fac obiectul supravegherilor, cum ar fi modul de
întreþinere a navei ºi a echipamentului sau anumite cerinþe
operaþionale, se vor solicita urmãtoarele documente care sã
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asigure conformitatea ºi dovezi obiective ºi necesare pentru
verificare:
a) documentele referitoare la procedurile ºi instrucþiunile
prevãzute în secþiunea 1.4 a Codului I.S.M.;
b) documentele privind verificãrile efectuate de ofiþerii
superiori în timpul operaþiunilor zilnice având ca obiectiv
asigurarea conformitãþii.
Art. 12. Ñ (1) Verificarea conformitãþii cu regulile ºi
reglementãrile obligatorii, care reprezintã o parte a certificãrii conform Codului I.S.M., nu dubleazã ºi nici nu înlocuieºte supravegherea pentru obþinerea altor certificate
maritime.
(2) Verificarea conformitãþii cu cerinþele Codului I.S.M.
nu absolvã compania, comandantul sau orice altã persoanã
fizicã ori juridicã, implicatã în managementul sau în operarea navelor, de responsabilitãþile lor în acest sens.

Art. 13. Ñ ANR trebuie sã se asigure cã respectiva
companie:
a) ºi-a stabilit sistemul de management al siguranþei
(SMS) în conformitate cu prevederile pct. 1.2.3 alin. (2) din
Codul I.S.M.; ºi
b) a stabilit proceduri prin care sã asigure cã prevederile prevãzute la art. 11 lit. a) sunt implementate la þãrm ºi
la bordul navei.
Art. 14. Ñ În cadrul SMS, implementarea altor coduri, a
liniilor directoare ºi a standardelor recomandate de
Organizaþie, de societãþile de clasificare ºi de alte organizaþii din sectorul maritim nu sunt obligatorii în conformitate cu cerinþele Codului I.S.M. Totuºi auditorii trebuie sã
încurajeze ca acestea sã fie adoptate atunci când sunt
aplicabile activitãþii companiei.

ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE
privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranþei în conformitate cu cerinþele
Codului I.S.M. amendat
Dispoziþii generale

CAPITOLUL II
Procedura de certificare

Art. 1. Ñ Termenii ºi expresiile folosite în prezentele
norme metodologice au înþelesul prevãzut la art. 2 din
anexa nr. 1 la hotãrâre.
Art. 2. Ñ Toate companiile, persoane juridice române
sau filiale în România ale unor persoane juridice strãine,
care sunt proprietare de nave sau care administreazã nave
care arboreazã pavilionul român, trebuie sã obþinã de la
ANR, DOC pentru companie ºi SMC pentru fiecare navã.
Art. 3. Ñ (1) Compania trebuie sã punã în funcþiune, cu
forþe proprii sau cu ajutorul unei companii de consultanþã,
un SMS propriu, conform prevederilor Codului I.S.M.
(2) ANR va emite DOC ºi SMC în baza unui raport de
audit executat de un auditor din lista auditorilor mandataþi
de MLPTL ºi care va fi independent faþã de companie ºi
faþã de compania de consultanþã care a contribuit la implementarea sistemului, conform prevederilor alin. (1).
(3) Auditul va fi executat în conformitate cu liniile directoare din Rezoluþia IMO A.913 (22).
Art. 4. Ñ Pentru certificare fiecare companie va prezenta ANR urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de certificare-tip, conform modelului prezentat
în anexa la prezentele norme metodologice;
b) actele doveditoare privind legalitatea funcþionãrii companiei;
c) lista cu tipurile de nave, caracteristicile acestora, certificatele ºi rapoartele inspecþiilor statutare ºi de clasã;
d) manualul managementului companiei;
e) manualul procedurilor conforme managementului companiei;
f) manualul managementului la bordul navelor;
g) manualul procedurilor conforme managementului la
bordul navelor;
h) raportul auditului extern;
i) chitanþa privind achitarea tarifelor.

Art. 5. Ñ (1) Procedura de certificare pentru emiterea
unui DOC pentru o companie ºi a unui SMC pentru o
navã va cuprinde în mod normal urmãtoarele etape:
a) verificarea iniþialã;
b) verificarea anualã sau intermediarã;
c) verificarea pentru reînnoire;
d) verificarea suplimentarã.
(2) Verificãrile prevãzute la alin. (1) se efectueazã de
auditorii mandataþi de MLPTL în condiþiile legii, la cererea
companiei interesate, prezentându-se documentaþia
prevãzutã la art. 4.
Art. 6. Ñ Verificarea iniþialã a companiei ºi a navelor se
face prin parcurgerea urmãtoarelor etape:
a) evaluarea SMS al companiei;
b) evaluarea SMS al navelor.
Art. 7. Ñ (1) Evaluarea SMS de la þãrm presupune
evaluarea departamentelor unde se efectueazã managementul ºi a celorlalte compartimente existente în concordanþã cu organizarea companiei ºi cu funcþiile acestor
structuri.
(2) În cazul în care compania are mai multe sedii, nu
este obligatoriu ca toate sediile sã fie inspectate cu ocazia
verificãrii iniþiale.
Art. 8. Ñ Dupã finalizarea evaluãrii SMS de la þãrm ºi
în cazul în care rezultatele au fost satisfãcãtoare, poate
începe organizarea ºi planificarea evaluãrii navelor
aparþinând respectivei companii.
Art. 9. Ñ Dupã finalizarea evaluãrii navelor ºi dacã
rezultatele sunt satisfãcãtoare, ANR va elibera DOC pentru
companie ºi SMC pentru navele acesteia.
Art. 10. Ñ (1) DOC se elibereazã ca urmare a verificãrii
faptului cã SMS implementat de companie concordã cu
cerinþele Codului I.S.M. ºi cã acesta este efectiv pus în
aplicare.
(2) În cadrul verificãrii compania trebuie sã demonstreze
cã SMS pus la punct de companie a funcþionat cel puþin
3 luni ºi cã un SMS a funcþionat la bordul navelor pentru

CAPITOLUL I
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cel puþin o navã, de fiecare tip, exploatatã de cãtre companie timp de cel puþin 3 luni. Dovada funcþionãrii celor
douã sisteme trebuie sã includã rapoarte de audit intern
anual realizat de companie la bordul navei ºi la þãrm.
(3) O copie de pe DOC prevãzut va fi transmisã
fiecãrei filiale ºi fiecãrei nave a companiei, iar câte o copie
de pe SMC al fiecãrei nave va fi transmisã la sediul central al companiei.
Art. 11. Ñ (1) Verificarea anualã a DOC se face pe
baza unor audituri anuale.
(2) Scopul acestor audituri este de a verifica funcþionarea efectivã a SMS ºi dacã orice modificãri fãcute SMS
sunt în concordanþã cu cerinþele Codului I.S.M.
(3) Auditurile trebuie sã includã examinarea ºi verificarea corectitudinii dovezilor privind certificatele statutare ºi
de clasã pentru cel puþin o navã din fiecare tip, care au
fost avute în vedere la eliberarea iniþialã a DOC.
Art. 12. Ñ Verificarea anualã se efectueazã în perioada
de 3 luni înainte sau dupã fiecare datã aniversarã DOC.
Dacã se constatã nonconformitãþi, se vor stabili termene de
remediere a deficienþelor, care sã nu depãºeascã 3 luni de
la data auditului.
Art. 13. Ñ În cazul în care compania are mai multe
sedii ºi acestea nu au fost vizitate la evaluarea iniþialã, în
cadrul verificãrii anuale se va urmãri ca acestea sã fie vizitate în perioada de valabilitate a DOC.
Art. 14. Ñ În anumite cazuri, în timpul perioadei iniþiale
de operare conform SMS, ANR poate constata necesitatea
creºterii frecvenþei verificãrilor intermediare. Frecvenþa acestor verificãri se stabileºte þinând cont de nonconformitãþile
gãsite. Numãrul ºi termenele verificãrilor intermediare se
stabilesc de cãtre ANR la eliberarea SMC
Art. 15. Ñ În cazul în care se efectueazã doar o verificare intermediarã, aceasta trebuie sã aibã loc între a 2-a
ºi a 3-a datã aniversarã a emiterii SMC.
Art. 16. Ñ (1) Verificãrile pentru reînnoire urmeazã sã
fie realizate înaintea expirãrii datei aniversare a DOC sau
a SMC.
(2) Verificarea pentru reînnoire va avea în vedere toate
elementele SMS ºi activitãþile la care se aplicã cerinþele
Codului I.S.M.
(3) Verificarea de reînnoire poate fi realizatã cu 6 luni
înainte de data de expirare a DOC sau a SMC ºi trebuie
finalizatã înainte de data de expirare a acestora.
CAPITOLUL III
Eliberarea ºi valabilitatea DOC ºi a SMC
Art. 17. Ñ DOC se elibereazã unei companii ca urmare
a unei verificãri iniþiale a conformitãþii cu cerinþele Codului
I.S.M., potrivit prevederilor art. 4.
Art. 18. Ñ DOC este valabil pentru tipurile de nave inspectate cu ocazia verificãrii iniþiale. Pentru navele noi,
introduse de companie în exploatare dupã data eliberãrii
DOC, se va proceda astfel:
a) dacã navele sunt de acelaºi tip, DOC rãmâne neschimbat, iar auditul va fi fãcut numai la nava nou-introdusã, care va primi un SMC dupã finalizarea cu rezultate
satisfãcãtoare a auditului;
b) dacã navele sunt de alte tipuri decât cele pentru
care este eliberat DOC, se va elibera un document de
conformitate interimar, valabil 6 luni, timp în care compania
face un nou audit.
Art. 19. Ñ (1) Valabilitatea unui DOC poate fi extinsã
pentru a cuprinde tipurile de nave suplimentare, dupã verificarea capacitãþii companiei de a fi în concordanþã cu
cerinþele Codului I.S.M. pentru aceste tipuri de nave. În

5

acest context, tipurile de nave sunt acelea la care se
referã cap. IX al Convenþiei SOLAS 74.
(2) Extinderea valabilitãþii DOC pentru alte tipuri de
nave nu este motiv de prelungire a termenului de valabilitate a DOC iniþial.
Art. 20. Ñ DOC este valabil pentru o perioadã de
5 ani.
Art. 21. Ñ (1) În perioada prevãzutã la art. 20, pentru
menþinerea valabilitãþii DOC compania este supusã verificãrii anuale, în perioada de 3 luni înainte sau dupã data
aniversarã (anualã), pentru a confirma funcþionarea efectivã
a SMS. Aceasta trebuie sã includã examinarea ºi verificarea corectitudinii documentelor statutare ºi de clasificare
prezentate pentru cel puþin o navã de fiecare tip la care
se aplicã DOC. Acþiunile corective ºi modificãrile aduse
SMS, efectuate dupã verificarea anterioarã, trebuie, de asemenea, verificate.
(2) Pentru verificarea anualã compania trebuie sã
depunã o cerere la ANR la o datã care sã permitã efectuarea auditului în termenul prevãzut la alin. (1).
(3) Verificarea anualã va fi efectuatã de cãtre auditori
mandataþi de MLPTL sã efectueze audituri.
Art. 22. Ñ (1) Raportul de audit, ca urmare a verificãrii
anuale, va fi prezentat ANR de cãtre companie, însoþit de
DOC ºi de fiºa de consemnare a verificãrilor anuale.
(2) În fiºa de consemnare a verificãrii anuale se va
face, dupã caz, ºi precizarea termenelor de remediere a
nonconformitãþilor majore înscrise în raportul de audit.
(3) Termenele de remediere a nonconformitãþilor nu trebuie sã depãºeascã 3 luni de la data verificãrii anuale.
Art. 23. Ñ Reînnoirea DOC pentru perioada ulterioarã
de 5 ani trebuie sã includã evaluarea tuturor elementelor
SMS privind eficienþa sa în satisfacerea obiectivelor specificate în Codul I.S.M.
Art. 24. Ñ (1) DOC poate fi retras numai de cãtre
ANR.
(2) ANR poate sã retragã DOC, dacã nu se solicitã
verificarea anualã sau dacã existã nonconformitãþi majore
faþã de cerinþele Codului I.S.M. În acest caz ºi SMC emise
pe baza DOC vor fi anulate ºi retrase.
Art. 25. Ñ (1) SMC se elibereazã în urma verificãrii
iniþiale a conformitãþii cu cerinþele Codului I.S.M. În cadrul
verificãrii se va urmãri dacã DOC, pentru acea companie
responsabilã cu exploatarea navei, este aplicabil acestui tip
de navã ºi dacã SMS corepunde ºi este pus în aplicare
conform cerinþelor Codului I.S.M.
(2) În cadrul verificãrii compania trebuie sã demonstreze
cã SMS implementat de companie a funcþionat cel puþin
3 luni ºi cã un SMS a funcþionat la bordul navelor cel
puþin 3 luni pentru cel puþin o navã de fiecare tip, exploatatã de cãtre companie. Dovada funcþionãrii celor douã sisteme trebuie sã includã rapoarte de audit intern anual
realizat de companie.
Art. 26. Ñ SMC este valabil pentru o perioadã de
5 ani.
Art. 27. Ñ Valabilitatea SMC este supusã la cel puþin o
verificare intermediarã, care sã confirme funcþionarea eficientã a SMS ºi cã orice modificãri efectuate de la verificarea anterioarã sunt în conformitate cu Codul I.S.M. În
anumite cazuri, mai ales în timpul perioadei iniþiale de
exploatare a SMS, ANR poate sã sporeascã frecvenþa verificãrilor intermediare dacã considerã necesar.
Art. 28. Ñ Reînnoirea SMC pentru o nouã perioadã de
5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor SMS,
care aparþin acelei nave, în satisfacerea obiectivelor specificate în Codul I.S.M.
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Art. 29. Ñ (1) SMC poate fi retras numai de cãtre
ANR.
(2) ANR poate sã retragã SMC dacã nu se solicitã verificarea intermediarã sau dacã existã dovada unei nonconformitãþi majore faþã de cerinþele Codului I.S.M. sau dacã
DOC al companiei care exploateazã nava nu mai este
valid ori este retras.
CAPITOLUL IV
Documentul de conformitate interimar ºi certificatul
de management al siguranþei interimar
Art. 30. Ñ Documentul de conformitate interimar poate
fi emis pentru a facilita implementarea iniþialã ºi aplicarea
Codului I.S.M., pentru o companie nou-înfiinþatã sau în
cazul în care o companie opereazã un nou tip de navã
faþã de cele care au fost avute în vedere la emiterea DOC
existent.
Art. 31. Ñ (1) O companie nou-înfiinþatã, dacã aceasta
are un SMS care satisface obiectivele paragrafului 1.2.3
din Codul I.S.M., va putea solicita ANR emiterea unui
document de conformitate interimar.
(2) ANR poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 12 luni. În aceastã perioadã de valabilitate compania trebuie sã demonstreze cã planurile de
implementare a SMS satisfac în totalitate cerinþele Codului
I.S.M., astfel încât ANR sã poatã emite un DOC pentru un
termen de 5 ani.
Art. 32. Ñ (1) Un document de conformitate interimar
se va putea elibera ºi în cazul în care o companie care
deþine un DOC preia în exploatare un nou tip de navã.
(2) Documentul de conformitate interimar se elibereazã
ºi în acest caz tot de cãtre ANR dupã prezentarea raportului de audit favorabil, care va consemna cã SMS a fost
adaptat astfel încât sã satisfacã ºi cerinþele specifice noului
tip de navã.
Art. 33. Ñ (1) ANR poate emite un document de conformitate interimar, valabil nu mai mult de 12 luni, unei
companii, dacã aceasta demonstreazã cã are un SMS care
satisface obiectivele menþionate la paragraful 1.2.3 din
Codul I.S.M.
(2) ANR va cere companiei sã prezinte planurile de
implementare SMS care sã satisfacã cerinþele complete ale
Codului I.S.M., în termenul de valabilitate a documentului
de conformitate interimar.
Art. 34. Ñ Un certificat de management al siguranþei
interimar, valabil pentru cel mult 6 luni, poate fi emis navelor noi la livrare sau când o companie preia responsabilitãþile pentru managementul unei nave care este nouã
pentru companie. În cazuri speciale ANR poate extinde
valabilitatea certificatului de management al siguranþei interimar pentru încã alte 6 luni.
Art. 35. Ñ În scopul emiterii unui certificat de management al siguranþei interimar, ANR va verifica dacã:
a) DOC sau documentul de conformitate interimar este
relevant pentru acea navã;
b) SMS prevãzut de companie pentru navã include
cerinþele Codului I.S.M. ºi a fost evaluat în timpul auditului
pentru emiterea DOC sau a fost demonstrat prin emiterea
documentului de conformitate interimar;
c) comandantul ºi ofiþerii superiori sunt familiarizaþi cu
SMS ºi cu planurile pentru implementarea acestuia;
d) au fost date instrucþiunile identificate ca fiind
esenþiale, înainte ca nava sã navigheze;
e) existã planuri pentru auditul navei în termen de
3 luni;

f) informaþiile relevante privind SMS sunt date în limba
românã ºi în limba englezã.
CAPITOLUL V
Proceduri cu privire la nonconformitãþile majore
observate, relative la Codul I.S.M.
Art. 36. Ñ (1) În cazul în care se constatã nonconformitãþi majore în cadrul auditurilor referitoare la Codul
I.S.M., ANR trebuie sã se asigure cã acestea sunt cunoscute, în vederea remedierii, de cãtre companie.
(2) O nonconformitate majorã gãsitã poate fi retrogradatã la nonconformitate dacã ANR este satisfãcutã de
remedierile fãcute. O nonconformitate majorã apãrutã la o
navã trebuie sã fie retrogradatã la nonconformitate înainte
de plecarea navei. Soluþionarea/remedierea nonconformitãþilor se va face într-o perioadã care sã nu depãºeascã
3 luni de la data constatãrii.
(3) În cazul în care ANR permite ca o nonconformitate
majorã sã fie retrogradatã în nonconformitate, trebuie sã fie
efectuat cel puþin un audit în perioada de timp agreatã
pentru acþiunile de remediere, în vederea observãrii dacã
aceste remedieri au fost efectiv realizate.
Art. 37. Ñ La solicitarea statului portului, ANR trebuie
sã furnizeze informaþiile relevante disponibile cu privire la
valabilitatea DOC prezentat de o navã care arboreazã
pavilionul român.
Art. 38. Ñ În cazul în care unei companii i-a fost retras
DOC, respectivei companii nu i se mai emite un document
de conformitate interimar sau un nou DOC pânã când nu
a fost efectuatã o verificare iniþialã sau o verificare suplimentarã similarã unei verificãri iniþiale ºi care a avut rezultate satisfãcãtoare.
Art. 39. Ñ (1) În cazul retragerii DOC, din cauza unei
nonconformitãþi majore, se retrag ºi SMC care au fost eliberate în baza DOC.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) ANR trebuie sã ia
mãsurile necesare pentru ca navele cãrora li s-a retras
SMC sã nu mai opereze. Aceste mãsuri pot include
reþinerea navei sau stoparea operaþiunilor de
încãrcare/descãrcare a navei, în conformitate cu legislaþia
în vigoare.
(3) Mãsurile întreprinse conform alin. (2) înceteazã dupã
emiterea unor noi SMC.
Art. 40. Ñ (1) Emiterea unor noi SMC se va face
numai dupã eliberarea unui nou DOC ºi numai dupã ce se
va face o verificare echivalentã cu o verificare iniþialã la
bordul navelor respectivei companii.
(2) Verificarea prevãzutã la alin. (1) se va efectua pentru cel puþin o navã din fiecare tip.
Art. 41. Ñ (1) În cazul în care unei nave i-a fost retras
SMC, chiar dacã DOC al companiei este valabil, ANR va
lua mãsuri pentru reþinerea navei sau stoparea operaþiunilor
de încãrcare/descãrcare a navei, în conformitate cu legislaþia în vigoare.
(2) Mãsurile întreprinse conform alin. (1) înceteazã dupã
emiterea unui nou SMC.
Art. 42. Ñ (1) Unei nave cãreia i-a fost retras SMC din
cauza unei nonconformitãþi majore nu i se va elibera un
certificat de siguranþã a managementului interimar. Un nou
SMC poate fi eliberat numai dupã efectuarea unei verificãri
iniþiale sau a unei verificãri suplimentare echivalente unei
verificãri iniþiale la bordul navei.
(2) În funcþie de natura nonconformitãþii majore a SMS
implementat la bordul navei, valabilitatea DOC trebuie verificatã printr-un audit, echivalent cu un audit anual, înaintea
eliberãrii SMC. Noul SMC emis trebuie sã aibã aceeaºi
datã de expirare cu a celui retras.
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ANEXÃ
la normele metodologice

Compania ......................................
Nr. .................... din .....................
CERERE DE CERTIFICARE-TIP

Cãtre Autoritatea Navalã Românã
Vã rugãm sã eliberaþi [sã confirmaþi*), sã reînnoiþi*)] documentul(ele) de conformitate DOC ºi
certificatele de management al siguranþei SMC, conform cerinþelor Codului I.S.M., pentru compania
ºi navele listate mai jos.
Denumirea ºi sediul companiei .......................................................................................................
Tipuri de nave aflate în management (ºtergeþi, dupã cum este cazul):
Pasager .......................................................................................................................................
Proprietarul ...................................................................................................................................
Pasager de mare vitezã ...........................................................................................................
Proprietarul ..................................................................................................................................
Cargou de mare vitezã .............................................................................................................
Proprietarul ...................................................................................................................................
Vrachier .................................................................................................................................
Proprietarul ..................................................................................................................................
Petrolier ..................................................................................................................................
Proprietarul ................................................................................................................................
Tanc pentru produse chimice ................................................................................................
Proprietarul ................................................................................................................................
Navã de transport gaze lichefiate ............................................................................................
Proprietarul ..................................................................................................................................
Unitate mobilã de foraj maritim .............................................................................................
Proprietarul .................................................................................................................................
Alte tipuri de nave de transport mãrfuri ...................................................................................
Proprietarul ................................................................................................................................
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarea documentaþie:
Ñ setul de acte care dovedesc legalitatea funcþionãrii companiei;
Ñ documente cuprinzând caracteristicile navelor, certificatele ºi rapoartele inspecþiilor
statutare ºi de clasã;
Ñ manualul managementului companiei;
Ñ manualul procedurilor conforme managementului companiei;
Ñ manualul(ele) managementului la bordul navelor;
Ñ manualul(ele) procedurilor conforme managementului la bordul navelor;
Ñ raportul auditului intern;
Ñ chitanþa nr. ........................./...................., cu care au fost achitate tarifele corespunzãtoare.
Menþionãm cã auditul intern, efectuat de ................................................, a dus la concluzia
cã sistemul nostru corespunde cerinþelor Codului I.S.M. ºi funcþioneazã normal.
Dupã încheierea auditului extern, ne angajãm sã prezentãm raportul final de audit extern.
Director general,
...................................

Persoana desemnatã,
.....................................

*) Pentru confirmarea sau pentru reînnoirea certificatelor, la cererea prezentatã Autoritãþii Navale Române, se vor
ataºa numai modificãrile la documentaþia iniþialã (dacã este cazul).

ANEXA Nr. 3

NORME METODOLOGICE
privind mandatarea auditorilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

persoanele fizice sau juridice, române ori strãine, autorizate

Art. 1. Ñ Termenii ºi expresiile folosite în prezentele
norme metodologice au înþelesul prevãzut la art. 2 din
anexa nr. 1 la hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Prezentele norme metodologice reglementeazã condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã

mandatate de MLPTL sã efectueze auditul privind operarea

în conformitate cu reglementãrile în vigoare, pentru a fi
în siguranþã a navelor ºi prevenirea poluãrii navelor, conform cerinþelor Codului I.S.M. ºi ale convenþiilor internaþionale
aplicabile.
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(2) Mandatarea se face pe bazã de contract de mandat
special, încheiat între respectivele persoane fizice sau juridice prevãzute la alin. (1) ºi MLPTL.
Art. 3. Ñ Auditul se efectueazã pe bazã de contract
încheiat între auditor/echipa de auditori ºi compania care a
solicitat auditarea.
Art. 4. Ñ (1) În contractul încheiat între companie ºi
echipa de audit se va stipula persoana conducãtoare a
echipei. Acestei persoane trebuie sã i se confere prin contractul încheiat competenþã în luarea hotãrârilor finale privind executarea auditului, formularea observaþiilor ºi
redactarea textului privind nonconformitãþile constatate.
(2) În cazul în care, pentru efectuarea auditului, este
necesarã o echipã formatã din mai mulþi auditori, aceºtia
rãspund solidar pentru asigurarea derulãrii procesului de
auditare în conformitate cu Codul I.S.M., cu convenþiile
internaþionale aplicabile ºi cu normele metodologice emise
de MLPTL.
(3) Conducãtorului echipei de audit îi revin ºi responsabilitãþile privind:
a) stabilirea planului auditului;
b) prezentarea raportului de audit.
Art. 5. Ñ În cazul în care compania angajeazã o persoanã juridicã mandatatã de MLPTL pentru efectuarea
auditului, echipa de audit desemnatã de aceasta va trebui
sã aibã nominalizat conducãtorul, precum ºi membrii acesteia.
Art. 6. Ñ Auditorii sunt rãspunzãtori pentru conformarea
cu cerinþele necesare efectuãrii auditului, pentru asigurarea
secretului privind documentele referitoare la certificare ºi
pentru asigurarea confidenþialitãþii informaþiilor.
Art. 7. Ñ Persoanele fizice sau juridice, române ºi
strãine, care efectueazã activitatea de consultanþã pentru
organizarea sistemului de management al siguranþei (SMS)
în cadrul companiei, nu pot efectua auditul respectivei
companii.
Art. 8. Ñ (1) Auditorii independenþi, persoane fizice sau
juridice mandatate de MLPTL pentru efectuarea auditurilor,
trebuie sã corespundã cerinþelor specifice prevãzute în prezentele norme metodologice.
(2) Auditul va fi efectuat numai de auditori independenþi,
persoane fizice sau persoane juridice specializate ºi autorizate, care au fost mandatate pe baza cererii acestora ºi a
îndeplinirii condiþiilor prevãzute în prezentele norme metodologice.
Art. 9. Ñ MLPTL trebuie sã se asigure, pe baza actelor
doveditoare, cã existã independenþã între auditorii mandataþi ºi personalul care furnizeazã serviciile de consultanþã
pentru companie sau cei care sunt implicaþi în managementul companiei ori sunt acþionari la aceasta.
CAPITOLUL II
Cerinþe privind competenþa de bazã a auditorilor
independenþi care efectueazã audit pentru verificãrile
anuale ale DOC sau pentru verificãrile intermediare/
suplimentare ale SMC
Art. 10. Ñ Personalul care participã la verificarea conformitãþii cu cerinþele Codului I.S.M. trebuie sã aibã o
pregãtire minimã, astfel:
a) sã fie absolvenþi de studii superioare cu o vechime
în muncã de minimum doi ani; sau
b) sã aibã o calificare într-o instituiþie maritimã ºi experienþa relevantã ca ofiþer maritim la bordul navelor.
Art. 11. Ñ (1) Pe lângã pregãtirea minimã, personalul
prevãzut la art. 10 trebuie sã fi urmat ºi un curs de perfecþionare aprobat sau recunoscut de cãtre ANR, cu respectarea reglementãrilor specifice în vigoare, care sã le

asigure competenþa ºi deprinderile necesare pentru verificarea conformitãþii cu cerinþele Codului I.S.M. ºi, în special,
privind:
a) cunoaºterea ºi înþelegerea Codului I.S.M.;
b) regulile ºi reglementãrile obligatorii;
c) termenii de referinþã pe care companiile trebuie sã le
aibã în vedere, aºa cum este prevãzut în Codul I.S.M.;
d) tehnici de efectuare a examinãrilor, a sondajelor, a
evaluãrilor ºi a raportãrilor;
e) aspecte tehnice ºi operaþionale privind SMS;
f) cunoºtinþe de bazã privind transportul naval;
g) participarea la cel puþin un audit privind SMS.
(2) Cunoºtinþele prevãzute la alin. (1) se dovedesc cu
diplome sau certificate obþinute în urma unor examene
scrise sau orale.
CAPITOLUL III
Cerinþe privind competenþa auditorilor pentru verificarea
iniþialã ºi verificarea pentru reînnoire
Art. 12. Ñ Pentru o evaluare corectã a îndeplinirii de
cãtre o companie sau de o navã a cerinþelor Codului
I.S.M. persoanele care urmeazã sã efectueze verificarea
iniþialã sau verificãrile pentru reînnoirea DOC ºi SMC trebuie sã aibã calitatea de auditor-ºef ºi sã facã dovada
urmãtoarelor competenþe suplimentare necesare, faþã de
cele prevãzute la art. 9 ºi 10, pentru:
a) a determina dacã elementele SMS se conformeazã
sau nu cerinþelor Codului I.S.M.;
b) a determina eficienþa SMS al companiei sau al navei,
pentru a verifica conformitatea cu regulile ºi reglementãrile
aplicabile, aºa cum au fost evidenþiate de documentele
inspecþiilor statutare ºi de clasificare;
c) a estima eficienþa SMS în asigurarea conformitãþii cu
alte reguli ºi reglementãri tehnice care nu sunt cuprinse în
inspecþiile statutare ºi de clasificare ºi de a avea posibilitatea verificãrii conformitãþii cu aceste reguli ºi reglementãri;
d) a evalua dacã au fost luate în considerare practicile
recomandate de Organizaþie, MLPTL, societãþile de clasificare ºi de alte organizaþii maritime.
CAPITOLUL IV
Cerinþe privind competenþa auditorilor-ºefi (lead auditor)
Art. 13. Ñ (1) Pentru a li se recunoaºte calitatea de
auditor-ºef, conform prevederilor art. 12, auditorii trebuie sã
demonstreze participarea, în calitate de asistenþi sau membri ai echipei de audit, la cel puþin 5 audituri, efectuate
conform cerinþelor Codului I.S.M., dintre care 3 trebuie sã
fie audituri iniþiale sau pentru reînnoirea certificatelor, complete atât la companie, cât ºi la bordul navelor.
(2) În cazul în care auditorul a efectuat 3 sau mai
multe audituri conform standardelor internaþionale de asigurare a calitãþii ISO, acestea pot fi echivalate cu un numãr
de maximum 3 audituri conform Codului I.S.M.
CAPITOLUL V
Cerinþe privind competenþa auditorilor pentru verificarea
anualã, intermediarã ºi interimarã
Art. 14. Ñ Persoanele care urmeazã sã efectueze verificarea anualã, intermediarã ºi interimarã trebuie sã satisfacã cerinþele de bazã pentru personalul care efectueazã
verificãri ºi sã facã dovada cã a participat la minimum
douã verificãri anuale sau verificãri iniþiale. Aceste persoane trebuie sã primeascã instrucþiuni speciale necesare
care sã le asigure competenþa cerutã pentru determinarea
eficienþei SMS al companiei.
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CAPITOLUL VI
Condiþii minime pentru mandatarea auditorilor
Art. 15. Ñ (1) Pentru încheierea contractului de mandat
special persoanele fizice sau juridice prevãzute la art. 2
alin. (1) vor depune o cerere scrisã la MLPTL, însoþitã de
documentele, certificatele ºi de alte materiale relevante în
susþinerea cererii. În cerere se va menþiona în mod expres
tipul de activitate pentru care se solicitã mandatarea, respectiv:
a) evaluarea SMS, implementat de companiile de
navigaþie româneºti;
b) evaluarea SMS, organizat la bordul navelor care
arboreazã pavilionul român;
c) emiterea certificatului de management al siguranþei
interimar pentru navele care arboreazã pavilionul român,
aflate la momentul auditãrii în afara graniþelor þãrii, în baza
mandatului acordat de cãtre ANR.
(2) Auditorii mandataþi sunt obligaþi sã efectueze procesul de auditare conform cerinþelor Codului I.S.M.,
convenþiilor internaþionale aplicabile ºi ale legislaþiei în
vigoare.
(3) Aceastã obligaþie va fi înscrisã în contractul de
mandat special care se încheie între MLPTL ºi auditori. În
contractul de mandat special va fi stipulat ºi dreptul de
control al MLPTL, exercitat prin ANR, asupra activitãþii
auditorilor.
Art. 16. Ñ Contractul de mandat special încheiat între
MLPTL ºi auditor, la solicitarea auditorului, este valabil timp
de 5 ani de la data încheierii, cu posibilitatea prelungirii
acestuia, la cererea auditorului, depusã cu 30 de zile
înainte de data expirãrii.
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Art. 17. Ñ (1) Contractul de mandat special se va
încheia cu respectarea legislaþiei în vigoare ºi luându-se în
considerare cerinþele prevãzute în Rezoluþia IMO A.739 (18)
ºi va conþine cel puþin prevederi referitoare la:
a) tipurile de activitãþi pentru care este valabil auditul în
conformitate cu cerinþele Codului I.S.M.;
b) angajamentul de a nu se implica în managementul
sau în administrarea companiilor de navigaþie ori a navelor;
c) respectarea condiþiilor prevãzute la art. 15 alin. (2);
d) efectuarea auditului cu personal propriu sau cu alþi
auditori, în funcþie de situaþiile concrete.
(2) Auditorii mandataþi îºi vor desfãºura activitatea în
conformitate cu legislaþia în vigoare, luând în considerare
prevederile anexei la Rezoluþia Organizaþiei A.789 (19) privind activitãþile de supraveghere ºi certificare specifice ale
unei organizaþii recunoscute care acþioneazã în numele
administraþiei.
(3) Pentru efectuarea auditurilor auditorii mandataþi vor
putea utiliza personal propriu, precum ºi alþi auditori, în
funcþie de fiecare situaþie concretã. Pentru efectuarea auditului iniþial al companiilor ºi al navelor vor fi folisiþi numai
auditori proprii având statut de angajat permanent. Pentru
efectuarea celorlalte tipuri de audit se vor putea folosi ºi
auditori care nu au statut de angajat permanent, dar se va
avea întotdeauna în vedere respectarea cerinþelor înscrise
la cap. IIÑV din prezentele norme metodologice.
Art. 18. Ñ Contractul de mandat special poate fi revocat de MLPTL în cazul în care se constatã abateri grave
ale auditorului de la prevederile contractului sau de la procedurile de auditare. Revocarea se face pe baza rapoartelor înaintate de ANR.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Protocolului-cadru de transfer al proprietãþii asupra infrastructurii
amenajãrilor interioare pentru irigaþii de la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. la asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii
Având în vedere prevederile pct. 2 alin. 2 din anexa nr. 3 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinþarea Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor
Funciare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Protocolul-cadru de transfer al proprietãþii asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru
irigaþii de la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. la
asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii, prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Protocoalele privind transferul proprietãþii asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru irigaþii, de la

Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Societatea
Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. la asociaþiile utilizatorilor de apã pentru irigaþii se aprobã prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 3. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. ºi direcþiile implicate din minister vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Art. 4. Ñ Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor nr. 415/2001 pentru aprobarea Protocolului-cadru
de transfer al proprietãþii asupra infrastructurii amenajãrilor
interioare pentru irigaþii de la Ministerul Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Societatea Naþionalã
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. la asociaþiile utilizatorilor de
apã pentru irigaþii se abrogã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 19 aprilie 2003.
Nr. 297.
ANEXÃ

PROTOCOL
de transfer al proprietãþii asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru irigaþii de la Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. la Asociaþia utilizatorilor de apã
pentru irigaþii .........................................................., încheiat la data ...........................
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) ºi ale art. 10 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 147/1999, aprobatã prin Legea nr. 573/2001, ºi ale art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001, se încheie prezentul Protocol de transfer al proprietãþii asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru irigaþii între Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Societatea Naþionalã
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., sucursala ................................................., reprezentatã prin domnul/doamna
......................................, director, ºi domnul/doamna ..........................................., director economic, cu sediul în
.............................................., cod fiscal ......................................., cont (trezorerie, bancã) ..............................................., în
calitate de predator, ºi Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii ......................................................, reprezentatã prin
domnul/doamna ........................................., preºedinte, ºi domnul/doamna ........................................., contabil, cu sediul în
localitatea ......................................, judeþul ..............................., cod fiscal ..............................., cont (trezorerie, bancã)
.................................................., în calitate de primitor.
Prin prezentul protocol proprietatea asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru irigaþii, constituitã din fondurile fixe, mijloacele fixe ºi obiectele de inventar, înscrise în anexa nr. 1 (AÑE)*), aferentã întregului teritoriu al asociaþiei
utilizatorilor de apã pentru irigaþii, aºa cum a fost înregistrat în documentele de constituire ºi pentru care s-a obþinut
hotãrâre judecãtoreascã, se transferã, fãrã platã, în condiþiile legii, de la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor la
Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii ................................. .
Teritoriul asociaþiei utilizatorilor de apã pentru irigaþii, în suprafaþã totalã de ............................ ha, este situat în
amenajarea de irigaþii ..................................... de pe raza localitãþilor ..........................................., judeþul
............................................., în ploturile .............................................., sursa de apã fiind asiguratã din
......................................................., având urmãtoarele vecinãtãþi:
Ñ la nord ...............................;
Ñ la sud ................................;
Ñ la est .................................;
Ñ la vest ............................. .
Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii .................................. este înscrisã de Oficiul de reglementare din
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor în Registrul naþional al asociaþiilor utilizatorilor de apã pentru irigaþii la
nr. .............. din ........................., ºi are aprobarea adunãrii generale din ............................ pentru preluarea infrastructurii,
însuºitã de consiliul de administraþie.
Transferul proprietãþii asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru irigaþii a fost aprobat de adunarea generalã a Asociaþiei utilizatorilor de apã pentru irigaþii la data de ................................ .
Predarea-primirea se face la cererea asociaþiei utilizatorilor de apã pentru irigaþii, dupã exprimarea acordului
pãrþilor privind transferul asupra infrastructurii amenajãrilor interioare pentru irigaþii, pe baza urmãtoarelor anexe:
Ñ Anexa nr. 1A Ñ Inventarul fizic ºi valoric al canalelor ºi jgheaburilor de distribuþie a apei ºi construcþiile hidrotehnice aferente din amenajãrile interioare de irigaþii;
Ñ Anexa nr. 1B Ñ Inventarul fizic ºi valoric al conductelor îngropate sub presiune, cãmine de vizitare, accesorii
ºi dispozitive de protecþie aferente, din amenajãrile interioare de irigaþii;
Ñ Anexa nr. 1C Ñ Inventarul fizic ºi valoric al staþiilor de punere sub presiune cu liniile electrice ºi posturile de
transformare aferente acestora;
Ñ Anexa nr. 1D Ñ Inventarul instalaþiilor de udare ce urmeazã a fi transferate;
Ñ Anexa nr. 1E Ñ Inventarul fizic ºi valoric al obiectelor de inventar din dotarea infrastructurii preluate;
Ñ Anexa nr. 2 Ñ Lucrãri de reparaþii necesare în infrastructura de irigaþii ce se preia de cãtre Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
Ñ Anexa nr. 3**) Ñ Regulamentul de exploatare ºi întreþinere a amenajãrilor din perimetrul Asociaþiei utilizatorilor de apã pentru irigaþii;
Ñ Anexa nr. 4 Ñ Lista planurilor ºi planºelor cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii.
*) Anexele nr. 1 (AÑE) ºi nr. 2 sunt reproduse în facsimil.
**) Anexa nr. 3 se pune la dispoziþie celor interesaþi de cãtre primitor.
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Fondurile fixe cuprinse în anexa nr. 2 vor trece în proprietatea primitorului o datã cu constatarea terminãrii
lucrãrilor de reparaþii, pe baza procesului-verbal de predare-primire.
Prezentul protocol cuprinde obligaþiile ce revin pãrþilor:
a) pentru predator:
Ñ sã execute reparaþii la fondurile fixe care fac obiectul transferului, incluse în anexa nr. 2, conform programului stabilit de comun acord cu primitorul;
Ñ sã livreze apã pentru irigaþii cãtre asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii, contra cost, pe bazã de tarife ºi
contracte anuale;
Ñ sã respecte cerinþele privind cantitatea ºi termenele de livrare, în concordanþã cu normele de irigaþii ºi pe
baza unui program de irigaþii stabilit de comun acord;
Ñ sã menþinã în stare de funcþionare reþeaua de alimentare ºi de distribuþie a apei pânã la staþiile de punere
sub presiune (SPP) sau pânã la punctele de livrare a apei, în concordanþã cu normele tehnice de exploatare;
b) pentru primitor:
Ñ sã preia, sã administreze, sã întreþinã ºi sã exploateze, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) ºi ale
art. 10 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 147/1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 573/2001, ºi
ale art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001,
pentru beneficiul tuturor proprietarilor din teritoriul deservit de infrastructura de irigaþii, instalaþiile ºi echipamentele preluate
conform anexei nr. 1 (AÑE);
Ñ sã menþinã infrastructura transferatã în condiþii bune de exploatare, în concordanþã cu normele tehnice ºi cu
prevederile regulamentului de exploatare ºi întreþinere (anexa nr. 3);
Ñ sã administreze ºi sã exploateze infrastructura transferatã, în concordanþã cu legislaþia muncii ºi de protecþie
a muncii, cu normele tehnice în vigoare ºi cu prevederile regulamentului de exploatare ºi întreþinere (anexa nr. 3);
Ñ sã se încadreze în consumurile specifice de energie electricã aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, pe perioada subvenþionãrii energiei electrice de la bugetul de stat;
Ñ sã punã la dispoziþie datele solicitate de sucursala Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. pentru
întocmirea balanþei de apã;
Ñ sã permitã personalului autorizat de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor accesul la terenuri ºi infrastructurã pentru inspecþii ºi sã efectueze reparaþiile ºi lucrãrile de întreþinere necesare ºi specificate la aceste inspecþii, în
termen de 90 de zile;
Ñ sã încheie contracte de preluare a apei pentru irigaþii cu Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
ºi sã respecte prevederile ºi clauzele contractuale;
Ñ sã solicite avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru propunerile de modernizare ºi reabilitare a infrastructurii de irigaþii preluate.
În cazul în care Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
nu ajung la o înþelegere asupra prevederilor contractului de furnizare a apei pentru irigaþii, divergenþele vor fi soluþionate
prin arbitraj de cãtre o comisie numitã de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor sau de instanþa civilã. Decizia
celui care arbitreazã este obligatorie pentru pãrþi.
Pe baza prezentului protocol, capitalul privat al statului, care se aflã în administrarea Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., se va diminua cu valoarea prevãzutã în anexa nr. 1(AÑE), iar cu acelaºi capital social
se va majora capitalul social al asociaþiei utilizatorilor de apã pentru irigaþii.
Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predator, un exemplar pentru primitor ºi un exemplar pentru Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, ºi intrã în vigoare dupã aprobarea lui de
cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Nerespectarea prevederilor prezentului protocol atrage rãspunderea pãrþilor conform legii.
Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3 ºi 4, precum ºi planurile cerute conform listei din anexa nr. 4 fac parte
integrantã din prezentul protocol.

Predator,
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala .........................................
Director,
......................................................................

Primitor,
Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
................................................................
Preºedinte,
................................................................
(numele, prenumele, semnãtura, ºtampila)

(numele, prenumele, semnãtura, ºtampila)

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

Contabil,
.................................................................
(numele, prenumele, semnãtura)

(numele, prenumele, semnãtura, ºtampila)

Consilier juridic,
......................................................................
(numele, prenumele, semnãtura)
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ANEXA Nr. 1A

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

INVENTARUL FIZIC ªI VALORIC

al canalelor ºi jgheaburilor de distribuþie a apei ºi construcþiile hidrotehnice aferente
din amenajãrile interioare de irigaþii

Ð
Ð
N O T Ã:

Anexa se va completa în corelare cu registrul de mijloace fixe.
ANEXA Nr. 1B

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

INVENTARUL FIZIC ªI VALORIC

al conductelor îngropate sub presiune, cãmine de vizitare, accesorii ºi dispozitive de protecþie aferente
din amenajãrile interioare de irigaþii

N O T Ã:

În anexã se vor înscrie lungimile conductelor îngropate, pe tipuri de materiale ºi diametre, adoptând în acest
sens tabelul pentru situaþia concretã, în corelare cu registrul de mijloace fixe.
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ANEXA Nr. 1C

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

INVENTARUL FIZIC ªI VALORIC

al staþiilor de punere sub presiune cu liniile electrice ºi posturile de transformare aferente acestora

N O T Ã:

Se vor înscrie toate pãrþile componente ale staþiei de pompare, pe tipodimensiuni, în corelare cu registrul de
mijloace fixe.
ANEXA Nr. 1D

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

INVENTARUL

instalaþiilor de udare ce urmeazã a fi transferate

N O T Ã:

Pentru fiecare tip de instalaþii de udare se vor trece toate elementele din componenþa acestora.
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ANEXA Nr. 1E

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

INVENTARUL FIZIC ªI VALORIC

al obiectelor de inventar din dotarea infrastructurii preluate

ANEXA Nr. 2

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

LUCRÃRI DE REPARAÞII

necesare în infrastructura de irigaþii ce se preia de cãtre Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii

-
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ANEXA Nr. 4

Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala ...................................................................

Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

LISTA

planurilor ºi planºelor cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii
Planºa 1 Ñ Plan de ansamblu al amenajãrii cu reþeaua
de irigaþii (scara 1:50.000)
Planºa 2 Ñ Plan sau planurile teritoriului aparþinând
asociaþiei utilizatorilor de apã pentru irigaþii, pe ploturi, cu

reprezentarea infrastructurii de irigaþii la scara 1:10.000, cu
caracteristicile tehnice ale amenajãrilor interioare ºi staþiile
de punere sub presiune, cu liniile electrice de alimentare
aferente

Predãtor,
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Sucursala .........................................................

Primitor,
Asociaþia utilizatorilor de apã pentru irigaþii
.......................................................................

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

Preºedinte,
.....................................................................
(numele, prenumele, semnãtura, ºtampila)

(numele, prenumele, semnãtura, ºtampila)

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

Contabil,
...................................................................
(numele, prenumele, semnãtura)

(numele, prenumele, semnãtura)

Consilier juridic,
....................................................................
(numele, prenumele, semnãtura)
N O T Ã:

Planurile de la poziþiile 1 ºi 2 din listã, ce se vor prezenta la protocolul de transfer, trebuie sã poarte obligatoriu
semnãturile de mai sus.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1075
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finanþelor Publice
lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului, începând cu data de
6 mai 2003.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, scop
în care
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ºi codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1075.

în zilele de: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 27 ºi 28 august 2003.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

ARTICOLUL 2

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.

Data emisiunii

ARTICOLUL 4

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãncile comerciale ºi Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni Ñ C.E.C. Ñ S.A., pe o perioadã de 90 de zile, cu subscripþie în zilele de: 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 ºi 30 mai 2003.
Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este

Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei ºi
100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
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La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 14% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã
formula:
VN x 14 x 90
D =
,
360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scadenþei

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc în data de
30 mai 2003, ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de cãtre
persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, la aceeaºi
unitate a trezoreriei statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie unitãþile trezoreriei
statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se

efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie pentru rãscumpãrare ºi înaintea
datei de rãscumpãrare, situaþie în care, pentru perioada de
subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei ºi
pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se
acordã dobânda la vedere.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la trezoreria statului.
Nivelul dobânzii la termen se menþine la 14% pe an.
Acestea se rãscumpãrã de cãtre trezoreria statului în ziua
prezentãrii lor la ghiºeele trezoreriei statului astfel:
a) certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului
în maximum 30 de zile de la data scadenþei (titularul se
prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în
depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate
astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere;
b) certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului
exclusiv, se plãteºte dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din
valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de cãtre populaþie din subscrierea la
certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu
sunt supuse impozitãrii.
Prezentul ordin intrã în vigoare la data semnãrii acestuia.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 25 aprilie 2003.
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