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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului tehnic
dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Italian„
privind schimburile Ón domeniul form„rii de personal,
semnat la Roma la 5 decembrie 2005 ∫i la Bucure∫ti
la 6 decembrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20
din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Acordul tehnic dintre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica
Italian„ privind schimburile Ón domeniul form„rii de personal, semnat la
Roma la 5 decembrie 2005 ∫i la Bucure∫ti la 6 decembrie 2005.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 179.

A C O R D T E H N I C*)
Óntre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Italian„
privind schimburile Ón domeniul form„rii de personal
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia, prin Jandarmeria Rom‚n„, ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica
Italian„, prin Arma Carabinierilor, denumite Ón continuare p„r˛i,
lu‚nd Ón considerare:
— sprijinul acordat de Republica Italian„ Ón procesul de integrare a Rom‚niei Ón structurile euroatlantice;
— termenii Acordului dintre statele-p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for˛elor lor, semnat la
Londra la 19 iunie 1951 (S.O.F.A.);
— prevederile art. 13 din Statutul Asocia˛iei For˛elor de Poli˛ie ∫i Jandarmerie Europene ∫i Mediteraneene cu
Statut Militar,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Scopul

1. Scopul prezentului acord tehnic Óntre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul
Ap„r„rii din Republica Italian„ privind schimburile Ón
domeniul form„rii de personal, denumit Ón continuare acord
tehnic, este acela de a institui ∫i reglementa un program
de schimb de personal Óntre Jandarmeria Rom‚n„ ∫i Arma
Carabinierilor, av‚nd ca obiectiv intensificarea schimbului de
experien˛„ Ón domeniul preg„tirii personalului pentru
*) Traducere.

activitatea de prevenire ∫i combatere a infrac˛iunilor,
referitoare la cunoa∫terea tehnicilor de conservare ∫i
re˛inere a corpurilor delicte, precum ∫i de Óntocmire a
actelor premerg„toare Ón vederea Ónceperii urm„ririi penale.
2. Prezentul acord tehnic define∫te condi˛iile generale
care guverneaz„ programul men˛ionat, Ón cadrul limitelor
prev„zute de legile ∫i regulamentele Ón vigoare Ón teritoriile
statelor p„r˛ilor ∫i de termenii Acordului dintre statele-p„r˛i
la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for˛elor
lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (S.O.F.A.).
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ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 6

Defini˛ii

Preg„tirea introductiv„

Pentru scopurile prezentului acord tehnic, urm„torii
termeni sunt defini˛i astfel:
a) personal la schimb — reprezint„ orice ofi˛er sau
subofi˛er aflat Ón serviciul activ Ón cadrul uneia dintre cele
dou„ p„r˛i, care este prezent pe teritoriul statului celeilalte
p„r˛i, Ón virtutea prezentului program de schimb;
b) for˛a de origine — for˛a statului de origine, c„reia Ói
apar˛ine personalul la schimb;
c) for˛a gazd„ — for˛a pe l‚ng„ care va fi desemnat
personalul la schimb, Ón vederea aplic„rii prezentului
program la schimb;
d) statul de origine — statul c„ruia Ói apar˛ine for˛a de
origine;
e) statul gazd„ — statul c„ruia Ói apar˛ine for˛a gazd„;
f) membrii familiei — membrii familiei personalului la
schimb care sunt prezen˛i pe teritoriul statului gazd„ cu
acordul for˛ei de origine ∫i care, Ón conformitate cu Acordul
dintre statele-p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire
la statutul for˛elor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951
(S.O.F.A.), au statut de personal la schimb.

1. Preg„tirea profesional„ ∫i lingvistic„ solicitat„ pentru
Óndeplinirea Óndatoririlor sunt responsabilitatea for˛ei de
origine. Aceast„ preg„tire trebuie s„ fie realizat„ Ónaintea
Ónceperii mandatului personalului la schimb.
2. Aceast„ preg„tire poate fi realizat„ Ón totalitate sau
Ón parte prin grija for˛ei gazd„, Ón urma acordului prealabil
dintre for˛a de origine ∫i for˛a gazd„.
ARTICOLUL 7
Subordonarea

1. Personalul la schimb r„m‚ne personal al for˛ei de
origine.
2. Subordonarea ierarhic„ a personalului la schimb va fi
stabilit„ potrivit legisla˛iei statului for˛ei de origine, cu
adapt„rile cerute de caracterul misiunii.
3. Subordonarea func˛ional„ a personalului la schimb va
fi stabilit„ potrivit legisla˛iei statului for˛ei gazd„, cu
adapt„rile cerute de caracterul misiunii.
ARTICOLUL 8
Disciplina

ARTICOLUL 3
Modalit„˛i de realizare a schimburilor

1. Atribu˛iile personalului la schimb vor fi stabilite de
comun acord de c„tre for˛a de origine ∫i for˛a gazd„;
num„rul total va fi de o unitate.
2. Œn cazul Ón care una dintre cele dou„ p„r˛i nu poate
trimite personal la schimb, cealalt„ parte trimite propriul
personal, dup„ primirea acordului primei p„r˛i.
3. Mandatul personalului la schimb este de ∫ase luni,
f„r„ a se lua Ón calcul perioada necesar„ pentru preg„tirea
introductiv„ ∫i cursurile de limb„.
ARTICOLUL 4
Desf„∫urarea activit„˛ii

1. Personalul la schimb va participa, de regul„, la toate
activit„˛ile structurii Ón care este repartizat, cu urm„toarele
excep˛ii:
a) nu desf„∫oar„ activit„˛i de comand„;
b) nu efectueaz„ servicii Ónarmat;
c) nu are puteri disciplinare asupra personalului militar
sau civil din cadrul structurii Ón care este repartizat;
d) nu particip„ la misiuni sau activit„˛i poli˛iene∫ti ori de
securitate intern„.
2. Participarea personalului la schimb la misiuni sau
opera˛iuni ale for˛ei gazd„ este condi˛ionat„ de respectarea
scopului prezentului acord tehnic ∫i de autoriza˛ia expres„
din partea for˛ei de origine.
ARTICOLUL 5
Criterii de selec˛ie

1. For˛a de origine este responsabil„ de selec˛ia
personalului propriu care va fi desemnat pe l‚ng„ for˛a
gazd„ ca personal la schimb.
2. Personalul selec˛ionat trebuie s„ posede cuno∫tin˛ele
teoretice ∫i experien˛a practic„ minim„ cerut„ pentru
Óndatoririle pe care va trebui s„ le Óndeplineasc„.

1. Personalul la schimb trebuie s„ respecte legisla˛ia Ón
vigoare Ón statul for˛ei gazd„, respect‚nd Óns„ ∫i legisla˛ia
statului de origine ∫i regulamentele for˛ei de origine.
2. Personalul la schimb care Óncalc„ legile statului
gazd„ ∫i regulamentele for˛ei gazd„ poate fi exclus din
programul la schimb la solicitarea uneia dintre p„r˛i.
Aceast„ m„sur„ nu afecteaz„ Ón nici un mod dreptul for˛ei
de origine de a Ónlocui personalul la schimb desemnat pe
l‚ng„ for˛a gazd„.
3. Personalul la schimb nu are putere disciplinar„ fa˛„
de personalul for˛ei gazd„. Totu∫i, Ón virtutea atribu˛iunilor
speciale ale misiunii Óncredin˛ate personalul la schimb
poate da dispozi˛ii personalului care Ói este subordonat.
4. Personalul la schimb execut„ ordinele legitime ale
personalului din cadrul for˛ei gazd„ cu grad sau func˛ie
superior/superioar„, Ón m„sura Ón care aceste ordine
privesc scopul programului de schimb.
5. For˛a gazd„ nu este autorizat„ s„ aplice sanc˛iuni
disciplinare personalului la schimb. Potrivit art. 7, respectivii
comandan˛i pot semnala superiorului pe linie disciplinar„
din cadrul for˛ei de origine orice Ónc„lcare grav„ a normelor
disciplinare Ón care este implicat personalul la schimb. Cele
dou„ for˛e colaboreaz„ pentru aplicarea m„surilor
disciplinare sau administrative necesare Ón cauz„, care au
fost dispuse de c„tre for˛a de origine.
ARTICOLUL 9
Rapoarte

1. La Óncheierea mandatului, personalul la schimb
prezint„, pe cale ierarhic„, comandantului structurii for˛ei
gazd„ Ón cadrul c„reia ∫i-a realizat serviciul de schimb un
raport asupra activit„˛ii desf„∫urate pe perioada mandatului.
2. Comandantul structurii din cadrul for˛ei gazd„ trimite
o copie a raportului autorit„˛ii for˛ei de origine de care
personalul la schimb depinde disciplinar, a∫a dup„ cum
este indicat la art. 7.
3. Celelalte rapoarte pe care personalul la schimb le va
Óntocmi, eventual, pe parcursul Óndeplinirii mandatului vor fi,
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de asemenea, transmise potrivit modalit„˛ilor specificate la
alineatul precedent.
ARTICOLUL 10
Rapoartele de evaluare

1. La Óncheierea mandatului sau la solicitarea for˛ei de
origine, superiorul responsabil din cadrul for˛ei gazd„
efectueaz„ o evaluare a rezultatelor ob˛inute de personalul
la schimb, potrivit dispozi˛iilor Ón vigoare ale for˛ei gazd„.
2. Raportul de evaluare trebuie s„ cuprind„ principalele
Óndatoriri ∫i sarcini Óncredin˛ate personalului la schimb ∫i s„
con˛in„ o evaluare a rezultatelor ob˛inute, precum ∫i o
apreciere a comportamentului avut de acest personal
pentru perioada care face obiectul evalu„rii.
3. Raportul de evaluare se transmite autorit„˛ii din
cadrul for˛ei de origine de care personalul la schimb
depinde din punct de vedere disciplinar, a∫a cum este
prev„zut la art. 7, ∫i este utilizat pentru Óntocmirea
raportului na˛ional de evaluare, potrivit dispozi˛iilor Ón
vigoare ale for˛ei de origine.
ARTICOLUL 11
Securitatea materialelor ∫i a documentelor clasificate

Personalul la schimb este obligat s„ respecte normele
de securitate ale statului gazd„ ∫i ale for˛ei gazd„,
Óndeosebi pe cele referitoare la materialele ∫i documentele
clasificate.
ARTICOLUL 12
Programul de lucru, Ónvoiri, s„rb„tori legale ∫i permisii

1. Personalul la schimb va respecta reglement„rile for˛ei
gazd„ privind programul de lucru ∫i Ónvoirile.
2. Personalul la schimb poate beneficia ∫i de s„rb„tori
legale din partea for˛ei de origine, cu aprobarea for˛ei
gazd„ ∫i cu Óndeplinirea atribu˛iunilor de serviciu.
3. Personalului la schimb i se acord„ Ónvoiri ∫i permisii
Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare ale for˛ei de
origine ∫i cu aprobarea prealabil„ a autorit„˛ii competente
din cadrul for˛ei gazd„. Solicit„rile pentru acordarea
Ónvoirilor sunt prezentate superiorului responsabil din cadrul
for˛ei gazd„, care Ó∫i exprim„ punctul de vedere ∫i le
transmite autorit„˛ii responsabile din cadrul for˛ei de origine,
specificat„ la art. 7.
ARTICOLUL 13
ﬁinuta

1. Personalul la schimb trebuie s„ respecte cu stricte˛e
regulamentele for˛ei de origine privind portul uniformei. Œn
diferite ocazii, va Ómbr„ca uniforma care, pe c‚t posibil, s„
corespund„ regulamentului for˛ei gazd„ privind uniformele.
2. Echipamentele ∫i ˛inutele speciale se distribuie
personalului la schimb dup„ acelea∫i reguli care sunt
valabile pentru personalul for˛ei gazd„. Echipamentul ∫i
˛inuta speciale sunt purtate dup„ acelea∫i reguli care sunt
valabile pentru personalul for˛ei gazd„.
3. Œn ceea ce prive∫te ˛inuta civil„, personalul la schimb
va respecta obiceiurile for˛ei gazd„.

ARTICOLUL 14
Masa, cazarea ∫i facilit„˛i generale

1. Potrivit disponibilit„˛ilor ∫i posibilit„˛ilor oferite de
regulamentele Ón vigoare, for˛a gazd„ asigur„ personalului
la schimb masa ∫i cazarea, Ón acelea∫i condi˛ii ∫i cu
acelea∫i costuri alocate propriului personal.
2. Œn cazul Ón care for˛a de origine autorizeaz„ ca
personalul la schimb s„ fie Ónso˛it de membrii de familie,
informa˛iile referitoare la ace∫tia vor trebui s„ fie
comunicate ata∫atului de afaceri interne sau, dup„ caz,
ata∫atului ap„r„rii al statului for˛ei gazd„, Ón conformitate
cu procedurile Ón vigoare.
3. Personalului la schimb ∫i membrilor familiei acestuia
le va fi permis accesul Ón cercuri militare, magazine ∫i
locuri de recreere potrivit acelora∫i reguli aplicabile
personalului echivalent din cadrul for˛ei gazd„.
ARTICOLUL 15
Servicii sanitare ∫i stomatologice

1. Œn conformitate cu legisla˛ia sa na˛ional„, statul for˛ei
gazd„ va asigura personalului la schimb ∫i membrilor
familiei acestuia servicii sanitare ∫i stomatologice.
2. Cheltuielile pentru vizitele medicale private vor fi
suportate Óntotdeauna de c„tre personalul la schimb.
ARTICOLUL 16
Dispozi˛ii financiare

1. Pe durata realiz„rii schimbului ∫i Ón limitele stabilite
de legisla˛ia Ón vigoare Ón propriul stat, for˛a de origine Ó∫i
asum„ urm„toarele obliga˛ii financiare:
a) salariul ∫i indemniza˛iile personalului la schimb;
b) costurile ∫i indemniza˛iile legate de transportul
propriului personal la schimb, al membrilor familiei acestuia
∫i al materialelor, care se realizeaz„ la Ónceputul ∫i la
finalul schimbului;
c) toate costurile ∫i indemniza˛iile de misiune pentru
deplas„rile efectuate Ón timpul mandatului, din ordinul for˛ei
de origine;
d) indemniza˛iile pentru pierderea sau deteriorarea
uniformei sau a altor echipamente ale personalului la
schimb;
e) cheltuieli derivate din repatrierea pentru motive
medicale a membrilor familiei personalului la schimb;
f) costurile legate de transportul co∫ciugului ∫i
cheltuielile funerare Ón caz de deces al personalului la
schimb sau al membrilor familiei acestuia;
g) cheltuieli legate de Óndatoriri speciale efectuate pentru
for˛a de origine;
h) indemniza˛ia de misiune pentru deplas„rile de
serviciu Ón afara teritoriului statului for˛ei de origine ∫i a
teritoriului statului for˛ei gazd„.
2. Pe durata realiz„rii schimbului ∫i Ón limitele stabilite
de legisla˛ia Ón vigoare Ón propriul stat, for˛a gazd„ Ó∫i
asum„ urm„toarele obliga˛ii financiare:
a) costurile aferente cursurilor de scurt„ durat„ de
familiarizare ∫i de doctrin„ efectuate prin grija for˛ei gazd„
cu scopul de a preg„ti personalul la schimb pentru
Óndeplinirea sarcinilor, acesta fiind deja calificat Ón ceea ce
prive∫te bazele minime cerute pentru Óndeplinirea atribu˛iilor;
b) costurile aferente cursurilor efectuate de c„tre
personalul la schimb la solicitarea for˛ei gazd„;
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c) costurile ∫i indemniza˛iile legate de transportul ∫i
transferul personalului la schimb, ale membrilor familiei
acestuia, precum ∫i ale materialelor, Ón caz de schimbare a
re∫edin˛ei personalului la schimb care s-a efectuat la
cererea for˛ei gazd„;
d) costurile transportului ∫i indemniza˛iile de misiune ale
personalului la schimb, pentru deplas„rile ordonate de for˛a
gazd„.
3. Œn orice caz ∫i Ón conformitate cu cele prev„zute la
paragrafele 1 ∫i 2 celelalte obliga˛ii financiare derivate din
activit„˛i conexe prezentului acord tehnic vor fi Ómp„r˛ite
Óntre p„r˛i potrivit principiului reciprocit„˛ii.

5

ARTICOLUL 18
Dispozi˛ii finale

Orice diferend privind aplicarea sau interpretarea
prezentului acord tehnic se va solu˛iona doar prin
consult„ri Óntre p„r˛i, fiind exclus„ orice form„ de a apela
la arbitri.

1. Prezentul acord tehnic intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la data primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile Ó∫i
comunic„ Óndeplinirea procedurilor interne necesare pentru
intrarea Ón vigoare a prezentului acord tehnic.
2. Oricare dintre p„r˛i poate, Ón orice moment, s„
denun˛e prezentul acord tehnic printr-o notificare scris„.
Denun˛area va produce efecte dup„ 6 luni de la data
primirii unei astfel de notific„ri de c„tre cealalt„ parte.
3. De comun acord, p„r˛ile pot s„ modifice prezentul
acord tehnic. Modific„rile vor intra Ón vigoare conform
procedurii prev„zute la paragraful 1.
Semnat la Roma la 5 decembrie 2005 ∫i la Bucure∫ti
la 6 decembrie 2005 Ón dou„ exemplare originale, fiecare
Ón limbile rom‚n„, italian„ ∫i englez„, toate textele fiind
egal autentice. Œn caz de diferende Ón interpretare, textul Ón
limba englez„ va prevala.

Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia,
general de brigad„ Costic„ Silion,
inspector general al Jandarmeriei Rom‚ne

Pentru Ministerul Ap„r„rii din Republica Italian„,
general de corp de armat„ Luciano Gottardo,
comandant general al Armei Carabinierilor

ARTICOLUL 17
Solu˛ionarea diferendelor

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Comitetului interministerial pentru supravegherea
∫i controlul oficial al alimentelor ∫i hranei pentru animale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (5) din Legea
nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor ∫i a hranei pentru animale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Comitetul interministerial
pentru supravegherea ∫i controlul oficial al alimentelor ∫i
hranei pentru animale, denumit Ón continuare Comitet
interministerial, av‚nd ca scop asigurarea bunei func˛ion„ri
a sistemului de control oficial al alimentelor ∫i hranei pentru
animale ∫i a unui nivel Ónalt de protec˛ie a s„n„t„˛ii publice
∫i a intereselor consumatorilor Ón ceea ce prive∫te
alimentele, incluz‚nd practici corecte din domeniile de
activitate ale autorit„˛ilor implicate, inclusiv comer˛ul cu
alimente.
(2) Comitetul interministerial se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ ca organism f„r„ personalitate juridic„, Ón
scopul elabor„rii, integr„rii, corel„rii ∫i monitoriz„rii politicilor
Guvernului Ón domeniul sanitar-veterinar ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
(3) Comitetul interministerial func˛ioneaz„ Ón subordinea
Consiliului interministerial pentru probleme economice,
politici fiscale ∫i comerciale, pia˛a intern„, competitivitate,
mediul de afaceri, prev„zut la pozi˛ia IV din anexa nr. 1 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente.
Art. 2. — Comitetul interministerial asigur„ colaborarea
dintre autorit„˛ile competente cu atribu˛ii Ón domeniul
siguran˛ei alimentelor, Ón vederea:

a) dezvolt„rii ∫i perfec˛ion„rii sistemului de control oficial
al alimentelor, concept care reprezint„ totalitatea institu˛iilor,
mecanismelor, metodelor ∫i procedurilor de control
necesare Ón vederea garant„rii siguran˛ei alimentelor ∫i a
hranei pentru animale ∫i protec˛iei s„n„t„˛ii ∫i intereselor
consumatorilor;
b) perfec˛ion„rii cadrului legislativ ∫i institu˛ional Ón
materie, care s„ Óndeplineasc„ cerin˛ele de integrare Ón
pia˛a unic„ european„;
c) acceler„rii procesului de armonizare a legisla˛iei
na˛ionale cu legisla˛ia comunitar„ Ón domeniu;
d) elimin„rii suprapunerii de activit„˛i ale autorit„˛ilor
responsabile Ón efectuarea controlului oficial al alimentelor
∫i a hranei pentru animale;
e) asum„rii responsabilit„˛ilor pentru segmentele
neacoperite Ón activitatea de control oficial al alimentelor ∫i
hranei pentru animale;
f) realiz„rii planurilor pentru programele de supraveghere
∫i control al alimentelor ∫i hranei pentru animale;
g) evalu„rii rezultatelor programelor de supraveghere ∫i
control al alimentelor ∫i hranei pentru animale;
h) evalu„rii riscului prezentat de alimente pentru
s„n„tatea omului.
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Art. 3. — (1) Comitetul interministerial are urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) analizeaz„ ∫i evalueaz„ sistemul actual de
supraveghere ∫i control al alimentelor ∫i hranei pentru
animale;
b) urm„re∫te, Ón baza analizelor ∫i evalu„rilor efectuate,
ca activitatea de control oficial al alimentelor s„ r„spund„
cerin˛elor prev„zute de legisla˛ia Ón domeniu;
c) identific„ metodele ∫i mijloacele practice care pot fi
folosite pentru aplicarea unui sistem de control oficial, Ón
conformitate cu cerin˛ele Uniunii Europene;
d) propune realizarea, Ón condi˛iile legii, a unor ac˛iuni ∫i
m„suri speciale av‚nd ca scop prevenirea, eliminarea sau
reducerea riscurilor pentru s„n„tatea public„ ∫i a animalelor;
e) propune Guvernului spre adoptare, prin intermediul
Consiliului interministerial pentru probleme economice,
politici fiscale ∫i comerciale, pia˛a intern„, competitivitate,
mediul de afaceri, m„surile ce se impun pentru dezvoltarea
∫i perfec˛ionarea sistemului de control oficial al alimentelor
∫i hranei pentru animale, precum ∫i a cadrului legislativ ∫i
institu˛ional Ón materie;
f) informeaz„ anual Guvernul, prin intermediul Consiliului
interministerial pentru probleme economice, politici fiscale ∫i
comerciale, pia˛a intern„, competitivitate, mediul de afaceri,
cu privire la activitatea ∫i rezultatele ob˛inute ∫i elaboreaz„
un raport anual de activitate;
g) colaboreaz„ cu autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice ∫i cu
persoane juridice ∫i fizice Ón vederea realiz„rii rolului s„u.
(2) Comitetul interministerial Óndepline∫te orice alte atribu˛ii
Ón vederea realiz„rii scopului pentru care a fost constituit,
stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.
(3) Deciziile Comitetului interministerial sunt duse la
Óndeplinire de autorit„˛ile reprezentate Ón cadrul acestuia,
potrivit atribu˛iilor ce le revin Ón conformitate cu
reglement„rile legale Ón vigoare.

Art. 4. — (1) Componen˛a Comitetului interministerial
este prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
(2) Componen˛a nominal„ a Comitetului interministerial
se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, la
propunerea institu˛iilor reprezentate.
(3) Comitetul interministerial este condus de pre∫edintele
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, Ón calitate de pre∫edinte.
(4) Œn lipsa pre∫edintelui, conducerea Comitetului
interministerial este asigurat„ de unul dintre vicepre∫edin˛i,
desemnat de pre∫edintele Comitetului interministerial.
(5) La ∫edin˛ele Comitetului interministerial pot participa,
Ón calitate de invita˛i, reprezentan˛i ai altor autorit„˛i ale
administra˛iei publice ∫i ai unor organiza˛ii neguvernamentale
reprezentative ale Óntreprinz„torilor, produc„torilor ∫i
consumatorilor.
Art. 5. — Comitetul interministerial se Óntrune∫te
trimestrial ∫i ori de c‚te ori este necesar, la convocarea
pre∫edintelui sau, Ón lipsa acestuia, a unuia dintre
vicepre∫edin˛i.
Art. 6. — (1) Œn termen de 10 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri institu˛iile prev„zute Ón anex„
Ó∫i vor desemna reprezentan˛ii Ón Comitetul interministerial.
(2) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor va elabora
proiectul Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a
Comitetului interministerial, care va fi analizat ∫i adoptat Ón
prima ∫edin˛„ a acestuia. Regulamentul se aprob„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 194.
ANEX√
COMPONENﬁA

Comitetului interministerial pentru supravegherea ∫i controlul oficial al alimentelor ∫i hranei pentru animale
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Denumirea institu˛iei

Func˛ia Ón institu˛ie a reprezentantului
Ón Comitetul interministerial

Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor — secretar de stat
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Secretar de stat
Ministerul S„n„t„˛ii
Secretar de stat
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor
Consumatorilor — secretar de stat

Calitatea reprezentantului
Ón Comitetul interministerial

Pre∫edinte
Vicepre∫edinte
Vicepre∫edinte
Vicepre∫edinte
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Nr.
crt.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea institu˛iei

Func˛ia Ón institu˛ie a reprezentantului
Ón Comitetul interministerial

Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
Directorul general al Direc˛iei generale siguran˛a
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
alimentelor
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
Secretar general
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Vicepre∫edinte
Consumatorilor
Ministerul S„n„t„˛ii
Director
Ministerul S„n„t„˛ii
Director
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Director
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Director
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Director
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
Director
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Director

Calitatea reprezentantului
Ón Comitetul interministerial

Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 424/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind selec˛ia pentru Ónscrierea la programul de preg„tire
Ón cea de-a doua specialitate Ónrudit„, Ón regim cu tax„
V„z‚nd Referatul Direc˛iei de resurse umane ∫i dezvoltare profesional„ nr. E.N. 6.825 din 7 februarie 2006,
Ón temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. I. — Regulamentul privind selec˛ia pentru Ónscrierea
la programul de preg„tire Ón cea de-a doua specialitate
Ónrudit„, Ón regim cu tax„, aprobat prin Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii nr. 424/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 392 din 10 mai 2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Punctul 1 va avea urm„torul cuprins:
î1. Acreditarea Óndrum„torilor de programe de preg„tire —
pe centre universitare ∫i specialit„˛i — se face de
Ministerul S„n„t„˛ii la propunerea Centrului Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti.
Vor fi propu∫i pentru acreditare actualii coordonatori de
reziden˛i, cadre didactice cu func˛ie de predare.
Pentru specialitatea medicin„ de urgen˛„ vor fi
acreditate cadre didactice cu func˛ie de predare de la
disciplinele urgen˛e medicale, respectiv urgen˛e chirurgicale,
precum ∫i medici primari ATI, cardiologie, chirurgie
general„, medicin„ de urgen˛„ Óncadra˛i Ón unit„˛i de primire
urgen˛e din spitale clinice.
Pentru specialitatea geriatrie ∫i gerontologie vor fi
acreditate cadre didactice cu func˛ie de predare de la
disciplina geriatrie-gerontologie ∫i medici primari geriatriegerontologie Óncadra˛i Ón sec˛ii din unit„˛i sanitare din centre
urniversitare medicale.
Pentru specialitatea neonatologie vor fi acreditate cadre
didactice cu func˛ie de predare de la disciplina de
neonatologie ∫i medici primari neonatologie Óncadra˛i Ón
unit„˛i sanitare din centre universitare medicale.

Pentru specialitatea expertiz„ medical„ a capacit„˛ii de
munc„ vor fi acreditate cadre didactice cu func˛ie de
predare de la disciplina de expertiz„ medical„ ∫i medici
primari expertiz„ medical„ a capacit„˛ii de munc„, Óncadra˛i
Ón Institutul Na˛ional de Expertiz„ Medical„ a Capacit„˛ii de
Munc„ ∫i Recuperare Medical„.
Pentru specialitatea medicina muncii vor fi acredita˛i
coordonatori ∫i cercet„torii ∫tiin˛ifici gradele I ∫i II, confirma˛i
ca medici primari medicina muncii. ™efii de disciplin„
medicina muncii din toate centrele universitare medicale vor
nominaliza medici primari medicina muncii care s„
r„spund„ de efectuarea stagiului de preg„tire sub directa
coordonare a unui cadru didactic cu func˛ie de predare,
conform publica˛iei Via˛a Medical„ din 11 februarie 2005.
Cadrele didactice cu func˛ie de predare care sunt
confirmate ca medici primari Ón specialit„˛i de baz„ ∫i Ón
cea de-a doua specialitate Ónrudit„ vor fi acreditate Ón
ambele specialit„˛i. Œn aceast„ situa˛ie Óndrum„torii vor avea
Ón preg„tire maximum 2 medici, indiferent de specialitate.
Acreditarea ca Óndrum„tor de preg„tire nu atrage
obligativitatea celui Ón cauz„ de a primi medici la preg„tire.“
2. Punctul 4.1 va avea urm„torul cuprins:
î4.1. Listele cu candida˛ii care vor sus˛ine proba de
departajare se vor alc„tui pe centre universitare, pentru
fiecare specialitate ∫i Óndrum„tor Ón parte, conform avizelor
acordate la Ónscriere, cu excep˛ia specialit„˛ii medicina
muncii, pentru care listele se vor alc„tui pe centre
universitare.“
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3. Dup„ punctul 4.4 se introduce un nou punct,
punctul 4.5, cu urm„torul cuprins:
î4.5. Nu se organizeaz„ proba de departajare Ón
cazurile Ón care Óndrum„torii au respectat limita de
2 candida˛i/Óndrum„tor.“
4. Punctul 5 va avea urm„torul cuprins:
î5.1. Candida˛ii se clasific„ pe specialitate ∫i Óndrum„tor.
Alegerea locului se va face Ón ordinea descresc„toare a
punctajului. Candida˛ii care nu s-au clasificat Ón limita
locurilor acordate pot fi redistribui˛i, Ón ordinea
descresc„toare a punctajelor, Óndrum„torilor acredita˛i
disponibili din centrul universitar respectiv, cu acordul
acestora.
5.2. Pentru specialitatea medicina muncii clasificarea se
face pe centre universitare, alegerea locului ∫i a
Óndrum„torului se va face Ón ordinea descresc„toare a
punctajului.“
5. Punctul 6 va avea urm„torul cuprins:
î6. Proba de departajare se va sus˛ine Ón termen de
30 de zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a prezentului regulament.“
6. Punctul 7 va avea urm„torul cuprins:
î7. Pentru toate specialit„˛ile ∫i Óndrum„torii la care
num„rul solicit„rilor este de peste 2, dar nu mai mare de 5,
proba de departajare va consta dintr-un test scris cu
5 Óntreb„ri.“
7. Punctul 8 va avea urm„torul cuprins:
î8. Pentru toate specialit„˛ile ∫i Óndrum„torii la care
num„rul solicit„rilor este de peste 5, proba de departajare
va consta dintr-un test scris cu 10 Óntreb„ri.“
8. Punctul 13 va avea urm„torul cuprins:
î13. Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul
Sanitar Bucure∫ti va propune desemnarea de comisii
centrale pe specialit„˛i. Comisiile centrale se vor Óntruni la

nivelul unui centru universitar stabilit Ón func˛ie de num„rul
de candida˛i. Primul candidat Ón ordine alfabetic„ va
extrage 5, respectiv 10 subiecte din tematica publicat„, din
care comisia va alc„tui Óntreb„rile testului. Aceste Óntreb„ri
vor fi transmise pe suport electronic, Ón condi˛ii de
securitate, la Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul
Sanitar Bucure∫ti care le va transmite comisiilor din toate
centrele universitare unde se sus˛ine testul.“
9. Punctul 14.2 va avea urm„torul cuprins:
î14.2. Baremul de notare a Óntreb„rilor va fi alc„tuit de
c„tre comisiile centrale ∫i transmis Centrului Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti pe suport
electronic, Ón condi˛ii de securitate, Ón timpul sus˛inerii
testului scris, ∫i transmis prin e-mail comisiilor din centrele
universitare.“
10. Punctul 15 va avea urm„torul cuprins:
î15. Eventualele contesta˛ii privind notarea r„spunsurilor
se adreseaz„ Ón scris pre∫edintelui comisiei, Ón termen de
o or„ dup„ anun˛area notei. Comisia va comunica
r„spunsul la contesta˛ii Ón termen de 24 de ore.“
11. Punctul 19 va avea urm„torul cuprins:
î19. Catalogul definitiv cu rezultatele probei de
departajare va fi afi∫at la nivelul comisiei de notare ∫i
transmis prin e-mail Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti, Ón termen de 24 de ore de la
stabilirea acestuia. Catalogul Ón original va fi transmis Ón
termen de 5 zile prin po∫t„.“
Art. II. — Direc˛ia de resurse umane ∫i dezvoltare
profesional„ ∫i Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
dispozi˛iile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 7 februarie 2006.
Nr. 88.
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