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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului de modernizare
a re˛elei energetice feroviare, semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului de modernizare a
re˛elei energetice feroviare, semnat la Bucure∫ti la
19 decembrie 2005, Ón valoare total„ de 22,5 milioane
euro.
Art. 2. — (1) Aplicarea prevederilor acordului de
Ómprumut prev„zut la art. 1 se va realiza de Societatea
Comercial„ îElectrificare C.F.R.“ — S.A., filial„ a Companiei
Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A., desemnat„ ca
agen˛ie de implementare.
(2) Œntre Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate de
reprezentant al Œmprumutatului, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitate de minister
coordonator al activit„˛ii agen˛iei de implementare ∫i
ordonator principal de credite, precum ∫i Societatea
Comercial„ îElectrificare C.F.R.“ — S.A. se va Óncheia un
acord de Ómprumut subsidiar prin care se va delega
agen˛iei de implementare Óntreaga autoritate ∫i
responsabilitate Ón realizarea proiectului ∫i Ón utilizarea
sumelor din Ómprumut.
Art. 3. — (1) Fondurile necesare Ón vederea ramburs„rii
Ómprumutului extern, pl„˛ii dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a
altor costuri aferente Ómprumutului extern vor fi asigurate
de la bugetul de stat, Ón limita sumelor prev„zute anual cu
aceast„ destina˛ie, prin bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.

(2) Contribu˛ia Rom‚niei la realizarea investi˛iilor
finan˛ate prin Ómprumutul extern acordat de Banca
European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, prev„zut la
art. 1, inclusiv pentru plata taxelor ∫i impozitelor percepute
pe teritoriul ˛„rii, precum ∫i contravaloarea altor costuri
locale care nu se pot pl„ti din Ómprumutul extern, se va
asigura de la bugetul de stat, Ón limita sumelor prev„zute
anual cu aceast„ destina˛ie, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 4. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, s„
introduc„ pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului extern, Ón
raport cu condi˛iile concrete de derulare a acordului de
Ómprumut prev„zut la art. 1, amendamente la con˛inutul
acestuia care privesc realoc„ri de fonduri, modific„ri de
termene, precum ∫i orice alte modific„ri care nu sunt de
natur„ s„ sporeasc„ obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„
de Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
sau s„ determine noi condi˛ion„ri economice fa˛„ de cele
convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele la acordul de Ómprumut prev„zut la
art. 1, convenite cu Banca European„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare potrivit alin. (1), se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 mai 2006.
Nr. 211.
Num„r opera˛iune 36.043
A C O R D D E Œ M P R U M U T*)
(Proiectul de modernizare a re˛elei energetice feroviare)
Óntre Rom‚nia ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Acord, datat 19 decembrie 2005, Óntre Rom‚nia (Œmprumutatul) ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare (Banca)
PREAMBUL

Av‚nd Ón vedere c„ Banca a fost Ónfiin˛at„ pentru a asigura finan˛area unor proiecte specifice Ón vederea sprijinirii
tranzi˛iei c„tre economii orientate spre pia˛a liber„ ∫i a promova ini˛iativa privat„ ∫i antreprenorial„ Ón ˛„rile Europei
Centrale ∫i de Est angajate Ón ∫i aplic‚nd principiile democra˛iei multipartite, pluralismului ∫i economiei de pia˛„,
*) Traducere.
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av‚nd Ón vedere c„ Œmprumutatul inten˛ioneaz„ s„ implementeze proiectul prezentat Ón anexa nr. 1 (Proiectul),
destinat s„ sprijine Œmprumutatul Ón realizarea investi˛iilor Ón: (i) infrastructura feroviar„ de distribu˛ie a energiei electrice;
∫i (ii) Óntre˛inerea re˛elei electrice feroviare, Ón vederea ob˛inerii unei reduceri a costurilor opera˛ionale ∫i de Óntre˛inere ale
Agen˛iei de implementare (dup„ cum acest termen este definit mai jos),
av‚nd Ón vedere c„ Proiectul va fi realizat de Societatea Comercial„ îElectrificare C.F.R.“ — S.A., o societate
comercial„ pe ac˛iuni Ónfiin˛at„ ∫i func˛ion‚nd Ón conformitate cu legisla˛ia Rom‚niei (Agen˛ia de implementare), cu
asisten˛„ financiar„ din partea Œmprumutatului, Ón baza termenilor ∫i condi˛iilor specificate Ón prezentul acord ∫i Ón acordul
de Ómprumut subsidiar (dup„ cum acest termen este definit mai jos),
av‚nd Ón vedere c„ Agen˛ia de implementare este de˛inut„ integral de Compania tutelar„ (dup„ cum acest
termen este definit mai jos),
av‚nd Ón vedere c„ Œmprumutatul a solicitat sprijin din partea B„ncii pentru o parte din finan˛area Proiectului,
av‚nd Ón vedere c„ Banca a convenit Ón baza celor de mai sus, printre altele, s„ acorde un Ómprumut
Œmprumutatului Ón valoare de p‚n„ la dou„zeci ∫i dou„ de milioane cinci sute de mii euro (22.500.000 EUR), conform
termenilor ∫i condi˛iilor stabilite sau la care se face referire Ón prezentul acord ∫i Ón acordul de proiect care are aceea∫i
dat„ ca ∫i prezentul acord dintre Agen˛ia de implementare ∫i Banc„ (Acordul de proiect, dup„ cum este definit Ón Termenii
∫i condi˛iile standard),
p„r˛ile la prezentul acord convin asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL I
Termeni ∫i condi˛ii standard/defini˛ii

Sec˛iunea 1.01. Œncorporarea Termenilor ∫i condi˛iilor
standard
Toate prevederile Termenilor ∫i condi˛iilor standard ale
B„ncii din februarie 1999 sunt, prin prezenta clauz„,
Óncorporate Ón ∫i aplicabile prezentului acord, cu aceea∫i
for˛„ juridic„ ∫i acela∫i efect ca ∫i c‚nd ar fi fost
specificate integral aici, Ón orice caz sub rezerva
urm„toarelor modific„ri (astfel de prevederi modificate dup„
cum urmeaz„ sunt denumite Ón prezentul acord Termenii ∫i
condi˛iile standard).
a) Defini˛ia îzilei lucr„toare“ din sec˛iunea 2.02 din
Termenii ∫i condi˛iile standard din februarie 1999 va fi
modificat„ pentru scopurile prezentului acord ∫i se va citi
dup„ cum urmeaz„:
îZi lucr„toare Ónseamn„ o zi (alta dec‚t s‚mb„t„ sau
duminic„) Ón care b„ncile comerciale sunt deschise pentru
tranzac˛ii financiare generale (inclusiv opera˛iuni de schimb
valutar ∫i depozite Ón valute str„ine) Ón Londra, Anglia ∫i Ón
care Sistemul transeuropean de transfer automat Ón timp
real cu privire la decontarea Ón suma brut„ (TARGET) este
deschis;“.
b) Pentru scopurile prezentului acord, defini˛ia îcosturilor
de administrare suplimentare“ din sec˛iunea 2.02 din
Termenii ∫i condi˛iile standard ale B„ncii din februarie 1999
va fi modificat„ ∫i se va citi dup„ cum urmeaz„:
îCosturile de administrare suplimentare Ónseamn„ valoarea
cu care fluxul ini˛ial de venituri dep„∫e∫te fluxul substitut de
venituri, unde:
(a) flux ini˛ial de venituri Ónseamn„ totalul acestor pl„˛i de
capital ∫i dob‚nd„ datorate B„ncii Ón perioada de calcul
(dup„ cum este definit„ mai jos) cu privire la acea por˛iune
din Ómprumut pentru care este stabilit„ o rat„ fix„ a
dob‚nzii, dac„ aceast„ plat„ anticipat„, accelerare sau
reziliere nu ar fi avut loc ∫i dac„ dob‚nda s-ar fi acumulat
asupra por˛iunii respective din Ómprumut la rata dob‚nzii de
pe pia˛a relevant„ pentru por˛iunea respectiv„ din
Ómprumut;
(b) flux substitut de venituri Ónseamn„ suma dintre:
(1) totalul valorilor actuale ale oric„ror pl„˛i restante de
capital ∫i dob‚nd„, care, dup„ luarea Ón considerare a unei
astfel de pl„˛i anticipate, acceler„ri sau anul„ri, ar deveni
exigibile fa˛„ de Banc„ Ón perioada de calcul cu privire la
acea por˛iune din Ómprumut care este supus„ unei rate fixe
a dob‚nzii, dac„ s-a acumulat dob‚nd„ pentru por˛iunea

respectiv„ din Ómprumut la rata dob‚nzii de pe pia˛a
relevant„ pentru o astfel de por˛iune din Ómprumut; ∫i
(2) dup„ caz:
(A) Ón cazul unei pl„˛i anticipate conform sec˛iunii 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard, valoarea la zi a sumei
Ómprumutului ce urmeaz„ a fi pl„tit„ anticipat, determinat„
prin reducerea acestei sume de la data la care aceast„
plat„ anticipat„ devine exigibil„ ∫i p‚n„ la data de calcul
(dup„ cum este definit„ mai jos), la rata de discont (dup„
cum este definit„ mai jos); ∫i/sau
(B) Ón cazul oric„rei alte pl„˛i anticipate, suma din
Ómprumut care a fost pl„tit„ anticipat; ∫i/sau
(C) Ón cazul unei acceler„ri, valoarea la zi a sumei din
Ómprumut care a fost accelerat„, determinat„ prin reducerea
sumei respective de la data la care respectiva accelerare
intr„ Ón vigoare ∫i p‚n„ la data de calcul, la rata de
discont; ∫i/sau
(D) Ón cazul unei rezilieri, valoarea la zi a sumei
utilizate din Ómprumutul care a fost reziliat, determinat„ prin
reducerea sumei respective la rata de discont de la ultima
dat„ de tragere p‚n„ la data de calcul;
(c) pentru scopurile alin. (a) ∫i (b)(1) de mai sus,
valoarea la zi a fiec„rei pl„˛i de capital ∫i dob‚nd„ va fi
determinat„ prin reducerea sumei unei astfel de pl„˛i de la
data scaden˛ei sale ∫i p‚n„ la data de calcul, utiliz‚ndu-se
rata de discont;
(d) data de calcul Ónseamn„:
(1) Ón cazul unei pl„˛i anticipate conform sec˛iunii 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard, data ce preced„ cu
dou„ zile lucr„toare data la care plata anticipat„ respectiv„
devine exigibil„ sau, la alegerea B„ncii, data la care plata
anticipat„ respectiv„ devine exigibil„;
(2) Ón cazul oric„rei alte pl„˛i anticipate, data la care
plata anticipat„ respectiv„ este efectuat„ sau o dat„
ulterioar„ stabilit„ de Banc„ la alegerea sa; ∫i
(3) Ón cazul unei acceler„ri sau rezilieri, data care
preced„ cu dou„ zile lucr„toare data la care accelerarea
ori rezilierea respectiv„ devine efectiv„ sau, la alegerea
B„ncii, data la care accelerarea sau rezilierea respectiv„
devine efectiv„;
(e) perioada de calcul Ónseamn„:
(1) Ón cazul unei pl„˛i anticipate conform sec˛iunii 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard, perioada care Óncepe la
data la care plata anticipat„ respectiv„ devine exigibil„ ∫i
se Óncheie la data final„ a ramburs„rii Ómprumutului;
(2) Ón cazul oric„rei alte pl„˛i anticipate, perioada care
Óncepe la data la care plata anticipat„ respectiv„ este
efectuat„ sau la o dat„ ulterioar„ stabilit„ de Banc„ la
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alegerea sa ∫i care se Óncheie la data final„ a ramburs„rii
Ómprumutului; ∫i
(3) Ón cazul unei acceler„ri sau rezilieri, perioada care
Óncepe la data la care accelerarea sau rezilierea respectiv„
devine efectiv„ ∫i care se Óncheie la data final„ a
ramburs„rii Ómprumutului;
(f) rata de discont Ónseamn„ coeficientul de discont
pentru scaden˛a aplicabil„, derivat din curba par swap
pentru valuta Ómprumutului, disponibil„ B„ncii Ón cadrul
opera˛iunii de swap a ratei dob‚nzii pe pia˛a op˛iunilor la
data de calcul.“
c) Sec˛iunea 3.10 din Termenii ∫i condi˛iile standard ale
B„ncii din februarie 1999 va fi modificat„ pentru scopurile
prezentului acord ∫i se va citi dup„ cum urmeaz„:
îSec˛iunea 3.10. Costuri de administrare suplimentare
(a) Dac„, din orice motiv (inclusiv, dar f„r„ a se limita
la aceasta, o accelerare Ón baza sec˛iunii 7.06 din Termenii
∫i condi˛iile standard), orice por˛iune din Ómprumut, supus„
unei rate variabile a dob‚nzii, devine exigibil„ la o alt„
dat„ dec‚t ultima zi a unei perioade [de calcul] a dob‚nzii,
Œmprumutatul va achita B„ncii, la cererea acesteia, suma,
dac„ aceasta exist„, cu care:
(1) dob‚nda care s-ar fi acumulat asupra p„r˛ii
respective din Ómprumut de la data la care respectiva parte
din Ómprumut a devenit datorat„ ∫i pl„tibil„ p‚n„ Ón ultima
zi din perioada actual„ a dob‚nzii, la o rat„ egal„ cu rata
dob‚nzii pe pia˛a relevant„ pentru respectiva parte din
Ómprumut pentru perioada respectiv„ a dob‚nzii,
dep„∫e∫te:
(2) dob‚nda pe care Banca ar putea-o ob˛ine dac„ ar
plasa o sum„ egal„ cu respectiva parte din Ómprumut Óntr-un
depozit la o banc„ cu reputa˛ie recunoscut„ din Zona euro
Ón perioada care Óncepe la data la care partea respectiv„
din Ómprumut devine exigibil„ ∫i se Óncheie Ón ultima zi din
perioada curent„ a dob‚nzii.
(b) Dac„, Ón orice moment:
(1) Œmprumutatul trimite o notificare, conform sec˛iunii 3.07
din Termenii ∫i condi˛iile standard, cu privire la plata
anticipat„ a oric„rei por˛iuni din Ómprumut supuse unei rate
fixe a dob‚nzii sau Œmprumutatul pl„te∫te anticipat Ón alt
mod orice astfel de parte din Ómprumut;
(2) orice parte din Ómprumut supus„ unei rate fixe a
dob‚nzii este accelerat„ conform sec˛iunii 7.06 din
Termenii ∫i condi˛iile standard sau devine Ón alt mod
exigibil„ Ónainte de scaden˛a sa declarat„; sau
(3) orice parte din Ómprumut care este supus„ unei rate
fixe a dob‚nzii este revocat„ conform sec˛iunii 3.08, 7.02
sau 7.06 din Termenii ∫i condi˛iile standard sau este
revocat„ Óntr-un alt mod,
Œmprumutatul, pe l‚ng„ plata taxelor administrative aferente
pl„˛ii anticipate, a taxelor de reziliere sau a altor sume
pl„tibile Ón leg„tur„ cu acestea, va achita B„ncii, la cerere,
valoarea oric„ror costuri de administrare suplimentare, cu
condi˛ia c„, dac„ valoarea respectivelor costuri de
administrare suplimentare este negativ„, Banca, la
urm„toarea dat„ de plat„ a dob‚nzii, Ól va credita pe
Œmprumutat, Ón valuta Ómprumutului, cu valoarea costurilor
de administrare suplimentare Ón cauz„.
(c) Œn cazul Ón care orice sum„ scadent„ este achitat„
la o alt„ dat„ dec‚t ultima zi a unei perioade de neplat„ a
dob‚nzii, Œmprumutatul va achita B„ncii, la cerere, acea
sum„, dac„ aceasta exist„, cu care:

(1) dob‚nda care s-ar fi acumulat asupra respectivei
sume scadente de la data primirii acesteia p‚n„ Ón ultima
zi a perioadei de neplat„ a dob‚nzii aplicabile la data
respectiv„, la o rat„ egal„ cu rata specificat„ Ón
sec˛iunea 3.09 (a) (iii) din Termenii ∫i condi˛iile standard
pentru perioada respectiv„ de neplat„ a dob‚nzii,
dep„∫e∫te:
(2) dob‚nda pe care Banca ar putea-o ob˛ine dac„ ar fi
s„ plaseze o sum„ egal„ cu respectiva sum„ scadent„
Óntr-un depozit la o banc„ cu reputa˛ie recunoscut„ pe
pia˛a interbancar„ din Zona euro pentru perioada care
Óncepe la data primirii respectivei sume scadente ∫i se
Óncheie Ón ultima zi din perioada de neplat„ a dob‚nzii
aplicabil„ la data respectiv„.
(d) Un certificat emis de Banc„ cu privire la orice sum„
pl„tibil„ conform acestei sec˛iuni 3.10 va avea caracter
definitiv, concludent ∫i obligatoriu pentru Œmprumutat, cu
excep˛ia cazului Ón care Œmprumutatul ofer„ B„ncii dovezi
satisf„c„toare cu privire la faptul c„ respectivul certificat
con˛ine erori evidente.“
Sec˛iunea 1.02. Defini˛ii
Oriunde sunt folosi˛i Ón cadrul prezentului acord (inclusiv
Ón preambul ∫i Ón anexe), cu excep˛ia cazului Ón care se
specific„ altfel sau Ón care contextul cere altfel, termenii
defini˛i Ón preambul vor avea Ón˛elesurile ce le sunt atribuite
Ón respectivul articol, termenii defini˛i Ón Termenii ∫i
condi˛iile standard vor avea Ón˛elesurile ce le sunt atribuite
Ón respectivul document, iar termenii urm„tori vor avea
urm„toarele Ón˛elesuri:
— reprezentantul autorizat al Œmprumutatului Ónseamn„
ministrul finan˛elor publice al Œmprumutatului, cu excep˛iile
specificate Ón sec˛iunea 2.04;
— autoriza˛ia de distribu˛ie a energiei electrice va avea
Ón˛elesul atribuit acesteia Ón Acordul de proiect;
— an fiscal Ónseamn„ anul fiscal al Œmprumutatului, care
Óncepe la data de 1 ianuarie a fiec„rui an;
— Plan de afaceri pe 5 ani va avea Ón˛elesul atribuit
acestuia Ón Acordul de proiect;
— data de conversie a dob‚nzii Ónseamn„ o dat„ de
plat„ a dob‚nzii aleas„ de c„tre Œmprumutat Ón
conformitate cu sec˛iunea 2.02 h)(2)(B) din prezentul acord;
— data de fixare a dob‚nzii Ónseamn„ o zi lucr„toare
aleas„ de c„tre Œmprumutat ca atare, Ón conformitate cu
sec˛iunea 2.02 h)(2)(B) din prezentul acord;
— Compania tutelar„ Ónseamn„ Compania Na˛ional„ de
C„i Ferate îC.F.R. — S.A., o societate pe ac˛iuni
organizat„ Ón conformitate cu legile rom‚ne ∫i de˛inut„
integral de c„tre Œmprumutat;
— UIP sau Unitatea de implementare a Proiectului
Ónseamn„ unitatea de implementare a proiectului ce
urmeaz„ a fi Ónfiin˛at„ ∫i care va opera ca parte a
responsabilului de Proiect, Ón conformitate cu sec˛iunea
2.03 din Acordul de proiect;
— pagina de referin˛„ Ónseamn„ prezentarea ratelor
interbancare valabile Ón Zona euro la depozite Ón valuta
Ómprumutului, desemnat„ ca pagina 248 pe Telerate (sau o
alt„ pagin„ care ar putea Ónlocui pagina 248 pe Telerate Ón
scopul prezent„rii ratelor interbancare valabile Ón Zona euro
la depozite Ón valuta Ómprumutului);
— acord de Ómprumut subsidiar Ónseamn„ acordul de
Ómprumut ce urmeaz„ a fi Óncheiat Óntre Agen˛ia de
implementare ∫i autorit„˛ile competente ale Œmprumutatului
conform sec˛iunii 3.01 a), dup„ cum acest acord de
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Ómprumut poate fi amendat periodic ∫i Ón form„ ∫i con˛inut
satisf„c„toare pentru Banc„;
— Conven˛ia de transfer TEDA va avea Ón˛elesul atribuit
acesteia Ón Acordul de proiect;
— activele re˛elei de trac˛iune electric„ sau TEDA vor
avea Ón˛elesul atribuit acestora Ón Acordul de proiect;
— Strategia de exploatare a sectorului energetic feroviar
va avea Ón˛elesul atribuit acesteia Ón Acordul de proiect.
Sec˛iunea 1.03. Interpretare
Œn prezentul acord orice referire la un anumit articol, la
o anumit„ sec˛iune sau la o anumit„ anex„ va fi
interpretat„, cu excep˛ia cazurilor Ón care se specific„
altfel Ón prezentul acord, ca o referire la acel articol sau
acea sec˛iune ori anex„ la prezentul acord.
ARTICOLUL II
Termenii principali ai Ómprumutului

Sec˛iunea 2.01. Valoarea ∫i valuta
Banca convine s„ Ómprumute Œmprumutatului, Ón termenii
∫i Ón condi˛iile stabilite Ón prezentul acord sau la care se
face referire Ón cursul acestuia, suma de p‚n„ la dou„zeci
∫i dou„ milioane cinci sute de mii euro (22.500.000 EUR).
Sec˛iunea 2.02. Al˛i termeni financiari ai Ómprumutului
a) Valoarea minim„ de tragere va fi de cincizeci de mii
euro (50.000 EUR).
b) Valoarea minim„ a pl„˛ii anticipate va fi de trei
milioane euro (3.000.000 EUR).
c) Valoarea minim„ de anulare va fi de trei milioane
euro (3.000.000 EUR).
d) Datele de plat„ a dob‚nzii vor fi 12 mai ∫i
12 noiembrie Ón fiecare an.
e) (1) Œmprumutatul va rambursa Ómprumutul la
urm„toarele date ∫i Ón cuantumul urm„tor:
Data ramburs„rii
Ómprumutului

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

noiembrie
mai 2010
noiembrie
mai 2011
noiembrie
mai 2012
noiembrie
mai 2013
noiembrie
mai 2014
noiembrie
mai 2015
noiembrie
mai 2016
noiembrie
mai 2017
noiembrie

TOTAL:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Valoarea capitalului
scadent

1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.529
1.323.536

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

22.500.000 EUR

(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, Ón cazul
Ón care: (i) Œmprumutatul nu trage Óntreaga sum„ a
Ómprumutului Ónainte de prima dat„ a ramburs„rii
Ómprumutului specificat„ Ón prezenta sec˛iune 2.02 e); ∫i
(ii) Banca prelunge∫te ultima dat„ de tragere specificat„ Ón
sec˛iunea 2.02 f) de mai jos p‚n„ la o dat„ care survine
dup„ aceast„ prim„ dat„ a ramburs„rii Ómprumutului, atunci
suma fiec„rei trageri efectuate la sau dup„ prima dat„ a
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ramburs„rii Ómprumutului va fi alocat„ pentru rambursare Ón
sume egale la datele de rambursare a Ómprumutului care
survin dup„ data tragerii respective (Banca ajust‚nd
sumele astfel alocate dup„ cum este necesar Ón vederea
ob˛inerii de sume rotunjite Ón fiecare dintre cazuri). Periodic,
Banca va notifica Œmprumutatului aceste aloc„ri.
f) Ultima dat„ de tragere va fi 1 septembrie 2009 sau o
alt„ dat„ ulterioar„ pe care Banca o poate stabili la
alegerea sa ∫i o poate comunica Œmprumutatului. Œn cazul
Ón care suma disponibil„ a Ómprumutului sau orice parte
din aceasta este supus„ unei rate fixe a dob‚nzii, orice
am‚nare a ultimei date de tragere poate aduce cu sine
costuri de administrare suplimentare pl„tibile imediat de
c„tre Œmprumutat sau de c„tre Banc„, dup„ caz.
g) Rata comisionului de angajament este de 0,5% pe an.
h) Rata dob‚nzii
(1) Œmprumutul este supus unei rate variabile a dob‚nzii.
Pentru Ón˛elesul sec˛iunii 3.04 (b) din Termenii ∫i condi˛iile
standard, rata dob‚nzii pe pia˛a relevant„ va fi rata anual„
oferit„ la depozite Ón valuta Ómprumutului, care apare
specificat„ pe pagina de referin˛„ la ora 11,00 a.m., ora
ora∫ului Bruxelles, la data aplicabil„ de stabilire a dob‚nzii,
pentru perioada care este cea mai apropiat„ de durata
perioadei aplicabile a dob‚nzii (sau, dac„ dou„ perioade
sunt la fel de apropiate de durata perioadei aplicabile a
dob‚nzii, media dintre dou„ rate aplicabile), cu condi˛ia ca:
(A) dac„, din orice motiv, rata dob‚nzii pe pia˛a
relevant„ nu poate fi determinat„ la momentul respectiv
prin referire la pagina de referin˛„, rata dob‚nzii pe pia˛a
relevant„ va fi rata pe care Banca o consider„ ca fiind
media aritmetic„ [rotunjit„ Ón plus, dac„ este necesar, p‚n„
la cea mai apropiat„ ∫aisprezecime de procent (1/16%)]
dintre ratele anuale oferite la depozite Ón valuta
Ómprumutului, Óntr-o sum„ comparabil„ cu acea parte din
Ómprumut supus„ unei rate variabile a dob‚nzii programate
a fi scadent„ Ón perioada aplicabil„ a dob‚nzii relevant„
pentru o perioad„ egal„ cu perioada respectiv„ a dob‚nzii,
rate propuse B„ncii de c„tre 3 b„nci cu reputa˛ie
recunoscut„ pe pia˛a interbancar„ din Zona euro,
selec˛ionate Ón acest scop de c„tre Banc„; ∫i
(B) dac„ Banca stabile∫te c„ depozitele Ón valuta
Ómprumutului pe pia˛a interbancar„ a Zonei euro nu sunt
comparabile din punct de vedere al cuantumului sau
duratei, rata dob‚nzii pe pia˛a relevant„ va reprezenta
costurile B„ncii (exprimate ca rat„ anual„) cu finan˛area,
indiferent de surs„, a p„r˛ii din Ómprumut la care se aplic„
rata variabil„ a dob‚nzii programat„ a fi scadent„ Ón
perioada relevant„ a dob‚nzii din orice surse pe care
aceasta le selecteaz„.
(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, ca
alternativ„ la plata dob‚nzii la rata variabil„ a dob‚nzii
asupra Óntregii sume a Ómprumutului scadent la data
respectiv„ sau asupra unei p„r˛i din acesta, Œmprumutatul
va putea alege s„ pl„teasc„ dob‚nda la o rat„ fix„ a
dob‚nzii, dup„ cum urmeaz„:
(A) Œmprumutatul poate exercita aceast„ op˛iune numai
dac„:
(i) la data exercit„rii niciunul dintre evenimentele
specificate Ón sec˛iunea 7.01 din Termenii ∫i
condi˛iile standard (∫i niciun eveniment care,
dup„ trimiterea unei notific„ri ∫i/sau odat„ cu
expirarea unui termen, ar deveni un astfel de
eveniment) nu a survenit ∫i nu persist„; ∫i
(ii) suma Ómprumutului, convertit„ de la o rat„
variabil„ a dob‚nzii la o rat„ fix„ a dob‚nzii,
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nu are o valoare mai mic„ de cinci milioane
euro (5.000.000 EUR).

(B) Œmprumutatul va exercita aceast„ op˛iune prin
trimiterea unei notific„ri c„tre Banc„ cu cel pu˛in 5 zile
lucr„toare Ónainte de data propus„ de fixare a dob‚nzii. Cu
excep˛ia cazului Ón care Banca va conveni altfel, aceast„
notificare va fi irevocabil„ ∫i va specifica data de fixare a
dob‚nzii ∫i data conversiei dob‚nzii, alese de Œmprumutat,
∫i suma Ómprumutului, ce urmeaz„ a fi convertit„ la o rat„
fix„ a dob‚nzii, cu condi˛ia ca data de fixare a dob‚nzii s„
fie cu cel pu˛in dou„ zile lucr„toare Ónainte de data
conversiei dob‚nzii.
(C) Œncep‚nd de la data conversiei dob‚nzii, partea din
Ómprumut supus„ conversiei (conform notific„rii
Œmprumutatului) va fi supus„ unei rate fixe a dob‚nzii.
Pentru scopurile sec˛iunii 3.04 (a) din Termenii ∫i condi˛iile
standard, rata dob‚nzii pe pia˛a relevant„ va fi rata
anticipat„ fix„ a dob‚nzii pentru valuta Ómprumutului,
disponibil„ B„ncii pe pia˛a swap a ratei dob‚nzii la data
respectiv„ a fix„rii dob‚nzii pentru perioada care Óncepe la
data respectiv„ a conversiei dob‚nzii ∫i se Óncheie la data
final„ a ramburs„rii Ómprumutului, lu‚nd Ón considerare
scaden˛arul de rambursare a datoriei de capital ∫i a
dob‚nzii aplicabile Ómprumutului. Banca va stabili rata fix„
a dob‚nzii la data respectiv„ de stabilire a dob‚nzii ∫i va
trimite cu promptitudine o notificare Ón leg„tur„ cu acest
lucru Œmprumutatului.
(D) Banca va putea, Ón orice moment, s„ decid„ s„
consolideze toate ratele fixe ale dob‚nzii aplicabile unor
p„r˛i din Ómprumut Óntr-o rat„ fix„ unic„ a dob‚nzii egal„
cu media ponderat„ a ratelor fixe ale dob‚nzii aplicabile la
data respectiv„ p„r˛ilor din Ómprumut luate Ón considerare.
Banca va determina rata fix„ consolidat„ a dob‚nzii ∫i va
trimite cu promptitudine o notificare cu privire la aceasta
Œmprumutatului. Rata fix„ consolidat„ a dob‚nzii va fi
aplicabil„ tuturor p„r˛ilor din Ómprumut purt„toare de
dob‚nd„ la acea dat„ la rate fixe ale dob‚nzii, Óncep‚nd
de la data pl„˛ii dob‚nzii imediat urm„toare notific„rii din
partea B„ncii c„tre Œmprumutat.
Sec˛iunea 2.03. Trageri
a) Suma disponibil„ poate fi tras„ periodic Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 2 Ón scopul finan˛„rii:
(1) cheltuielilor angajate (sau, dac„ Banca este de acord,
cheltuielilor ce urmeaz„ a fi efectuate) Ón mod rezonabil cu
bunurile, lucr„rile ∫i serviciile necesare Proiectului; ∫i
(2) comisionului ini˛ial.
b) Œmprumutatul autorizeaz„ Banca prin prezenta
sec˛iune s„ trag„ din suma disponibil„ o sum„ egal„ cu
comisionul ini˛ial, re˛in‚nd acest comision ca plat„ f„cut„
de Œmprumutat, cu excep˛ia cazului Ón care Œmprumutatul
notific„ Ón scris B„ncii, cu 3 zile Ónaintea datei intr„rii Ón
vigoare, Ón sensul c„ inten˛ioneaz„ s„ achite comisionul
ini˛ial din resursele proprii ∫i de altfel Ón conformitate cu
sec˛iunea 3.05 (b) din Termenii ∫i condi˛iile standard.

Sec˛iunea 2.04. Reprezentantul autorizat pentru trageri
Directorul Agen˛iei de implementare este desemnat ca
reprezentant autorizat al Œmprumutatului Ón scopul de a lua
orice m„suri necesare sau permise a fi luate Ón baza
prevederilor sec˛iunii 2.03 a) ∫i Ón baza prevederilor
sec˛iunilor 3.01 ∫i 3.02 din Termenii ∫i condi˛iile standard.
ARTICOLUL III
Execu˛ia Proiectului

Sec˛iunea 3.01. Alte clauze afirmative privind Proiectul
Œn completarea obliga˛iilor cu caracter general specificate
Ón art. IV ∫i V din Termenii ∫i condi˛iile standard,
Œmprumutatul, cu excep˛ia cazului c‚nd Banca va conveni
altfel:
a) va pune la dispozi˛ie Agen˛iei de implementare,
conform Acordului de Ómprumut subsidiar, sumele
disponibile Ón urma utiliz„rii Ómprumutului, Ón termeni ∫i
condi˛ii agreate de Banc„ ∫i care vor include urm„toarele
clauze:
(1) denominarea Acordului de Ómprumut subsidiar Ón
valuta Ómprumutului;
(2) o perioad„ de gra˛ie, date de rambursare ∫i date de
plat„ a dob‚nzii care s„ coincid„ cu cele specificate Ón
prezentul acord, iar baza ratei dob‚nzii s„ fie stabilit„ Ón
termeni similari celor din prezentul acord; ∫i
(3) angajamente referitoare la faptul c„ nu-∫i va asuma
alte obliga˛ii ∫i c„ nu va oferi bunurile sale ca garan˛ie,
suficiente pentru a da efect juridic cerin˛elor sec˛iunii 5.01
din Termenii ∫i condi˛iile standard;
b) Ó∫i va exercita drepturile Ón baza Acordului de
Ómprumut subsidiar, astfel Ónc‚t s„ protejeze interesele
Œmprumutatului ∫i ale B„ncii, s„ respecte prevederile
acestui acord ∫i s„ Óndeplineasc„ scopurile pentru care
este contractat Ómprumutul;
c) cu excep˛ia cazului Ón care Banca va conveni altfel,
nu va cesiona, nu va modifica, nu va abroga sau nu va
renun˛a la nici o prevedere a Acordului de Ómprumut
subsidiar Óntr-o manier„ care ar putea afecta negativ
Proiectul, obliga˛iile Œmprumutatului decurg‚nd din acest
acord, obliga˛iile Agen˛iei de implementare Ón cadrul
Acordului de proiect sau situa˛ia financiar„ a Agen˛iei de
implementare;
d) va determina Agen˛ia de implementare, prin
intermediul autorit„˛ilor competente ale Œmprumutatului, s„
Ó∫i Óndeplineasc„ toate obliga˛iile asumate prin Acordul de
proiect, inclusiv, dar f„r„ a se limita la acestea, obliga˛iile
sale cu privire la:
(1) Óntocmirea ∫i semnarea de contracte de distribu˛ie
Óntre Agen˛ia de implementare ∫i clien˛ii s„i, conform
prevederilor sec˛iunilor 2.01 (4) ∫i 2.01 (5) din Acordul de
proiect;
(2) Óntocmirea, adoptarea ∫i implementarea Planului de
afaceri pe 5 ani, conform prevederilor sec˛iunii 2.08 din
Acordul de proiect;
(3) Ónfiin˛area ∫i punerea Ón func˛iune a UIP, conform
prevederilor sec˛iunii 2.03 din Acordul de proiect;
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(4) achizi˛ia de bunuri, lucr„ri ∫i servicii pentru Proiect,
conform prevederilor sec˛iunii 2.04 din Acordul de proiect;
(5) aspecte privind mediul Ónconjur„tor ∫i for˛a de
munc„, conform prevederilor sec˛iunii 2.05 din Acordul de
proiect;
(6) angajarea ∫i utilizarea de consultan˛i care s„ sprijine
implementarea Proiectului, conform prevederilor sec˛iunii 2.06
din Acordul de proiect;
(7) desf„∫urarea unei analize a normelor ∫i procedurilor
opera˛ionale ale Agen˛iei de implementare ∫i Óntocmirea,
adoptarea ∫i implementarea Strategiei de exploatare a
sectorului energetic feroviar, conform prevederilor sec˛iunii 2.07
din Acordul de proiect;
(8) Óntocmirea ∫i predarea de rapoarte cu privire la
aspecte aferente Proiectului ∫i opera˛iunilor Agen˛iei de
implementare, conform prevederilor sec˛iunii 2.09 din
Acordul de proiect;
(9) men˛inerea procedurilor, eviden˛elor ∫i conturilor,
Óntocmirea, auditarea ∫i predarea c„tre Banc„ a declara˛iilor
fiscale ∫i furnizarea c„tre Banc„ a oric„ror alte informa˛ii
relevante cu privire la Proiect sau la opera˛iunile Agen˛iei
de implementare, conform prevederilor sec˛iunii 3.01 din
Acordul de proiect; ∫i
(10) respectarea tuturor clauzelor privind aspectele
financiare ∫i opera˛ionale ale Proiectului ∫i ale Agen˛iei de
implementare, conform prevederilor sec˛iunilor 3.02, 3.03 ∫i
3.04 din Acordul de proiect;
e) va determina Agen˛ia de implementare s„ Ó∫i
Óndeplineasc„ toate obliga˛iile Ón baza Acordului de
Ómprumut subsidiar ∫i s„ nu modifice, s„ nu rezilieze sau
s„ nu acorde nici o renun˛are cu privire la orice prevedere
a Acordului de Ómprumut subsidiar ori s„ nu cesioneze sau
s„ nu aprobe orice cesionare a Acordului de Ómprumut
subsidiar de c„tre Agen˛ia de implementare f„r„
consim˛„m‚ntul prealabil al B„ncii;
f) se va asigura c„, cel t‚rziu la data intr„rii Ón vigoare,
Agen˛ia de implementare de˛ine Ón permanen˛„ toate
drepturile necesare asupra activelor re˛elei de trac˛iune
electric„, Ón conformitate cu Conven˛ia de transfer TEDA;
g) va lua sau va determina luarea tuturor m„surilor
necesare pentru a se asigura c„, Ón termen de 120 de zile
de la data semn„rii Conven˛iei de transfer TEDA, Agen˛ia
de implementare ob˛ine ∫i, Ón orice moment dup„ aceast„
dat„, men˛ine autoriza˛ia de distribu˛ie a energiei electrice;
h) va determina Agen˛ia de implementare s„ finalizeze
Proiectul cel t‚rziu la data de 1 septembrie 2009;
i) va lua sau va determina luarea tuturor m„surilor
suplimentare necesare pentru furnizarea de fonduri
corespunz„toare pentru finalizarea Proiectului.
ARTICOLUL IV
Suspendare. Accelerare. Reziliere

Sec˛iunea 4.01. Suspendare
Œn scopul aplic„rii sec˛iunii 7.01 (a)(xiv) din Termenii ∫i
condi˛iile standard sunt specificate urm„toarele:
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a) cadrul legislativ ∫i de reglementare aplicabil
distribu˛iei energiei electrice Ón sectorul feroviar pe teritoriul
Œmprumutatului va fi fost modificat, suspendat, abrogat,
anulat sau se va fi renun˛at la acesta;
b) statutul va fi fost modificat, suspendat, abrogat,
anulat sau se va fi renun˛at la acesta;
c) controlul asupra Agen˛iei de implementare va fi fost
transferat c„tre o alt„ parte dec‚t Œmprumutatul; sau
d) Agen˛ia de implementare nu va fi reu∫it s„ Ó∫i
Óndeplineasc„ oricare dintre obliga˛iile sale Ón baza
Acordului de Ómprumut subsidiar.
Sec˛iunea 4.02. Accelerarea scaden˛ei
Urm„toarele aspecte sunt specificate pentru scopurile
sec˛iunii 7.06 (f) din Termenii ∫i condi˛iile standard, anume
c„ oricare dintre evenimentele specificate Ón sec˛iunea 4.01
din prezentul acord vor fi avut loc.
ARTICOLUL V
Intrarea Ón vigoare

Sec˛iunea 5.01. Condi˛ii precedente pentru intrarea Ón
vigoare
Se agreeaz„ urm„toarele aspecte Ón aplicarea sec˛iunii 9.02 (c)
din Termenii ∫i condi˛iile standard drept condi˛ii suplimentare
pentru intrarea Ón vigoare a prezentului acord ∫i a Acordului
de proiect:
a) Acordul de Ómprumut subsidiar, satisf„c„tor pentru
Banc„ Ón form„ ∫i con˛inut, a fost semnat ∫i predat ∫i au
fost Óndeplinite toate condi˛iile precedente intr„rii sale Ón
vigoare sau Ón leg„tur„ cu dreptul Agen˛iei de
implementare de a efectua trageri Ón baza acestuia, cu
excep˛ia intr„rii Ón vigoare a prezentului acord;
b) Acordul de proiect, satisf„c„tor pentru Banc„ Ón
form„ ∫i con˛inut, a fost semnat ∫i predat B„ncii de c„tre
Agen˛ia de implementare;
c) Banca va fi primit dovezi satisf„c„toare din punctul
s„u de vedere cu privire la faptul c„ UIP a fost Ónfiin˛at„ ∫i
este pe deplin func˛ional„ Ón conformitate cu sec˛iunea 2.03
din Acordul de proiect; ∫i
d) Banca va fi primit o copie certificat„ a Conven˛iei de
transfer TEDA, semnat„ Ón mod valabil, satisf„c„toare
pentru Banc„ Ón form„ ∫i con˛inut.
Sec˛iunea 5.02. Avize juridice
a) Pentru scopurile sec˛iunii 9.03 (a) din Termenii ∫i
condi˛iile standard, avizul sau avizele avoca˛ilor vor fi
acordate Ón numele Œmprumutatului de c„tre directorul
Direc˛iei juridice din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice al
Œmprumutatului, iar urm„toarele prevederi sunt prezentate
ca aspecte suplimentare ce urmeaz„ a fi incluse Ón avizul
juridic sau Ón avizele ce urmeaz„ s„ fie furnizate B„ncii:
(1) Acordul de Ómprumut subsidiar a fost pe deplin
autorizat sau ratificat de c„tre Œmprumutat ∫i Ónm‚nat Ón
numele acestuia ∫i constituie o Óndatorire valid„ ∫i juridic
obligatorie a Œmprumutatului, executabil„ Ón conformitate cu
termenii s„i; ∫i
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(2) Conven˛ia de transfer TEDA a fost pe deplin
autorizat„ sau ratificat„ de c„tre toate autorit„˛ile
competente ale Œmprumutatului, reprezent‚nd o Óndatorire
valid„ juridic obligatorie pentru p„r˛ile la aceasta,
executabil„ Ón conformitate cu termenii s„i.

ARTICOLUL VI
Diverse

Sec˛iunea 6.01. Notific„ri

Data ce intervine la 180 de zile de la data prezentului
acord este specificat„ pentru scopurile sec˛iunii 9.04 din
Termenii ∫i condi˛iile standard.

Urm„toarele adrese sunt specificate pentru scopurile
sec˛iunii 10.01 din Termenii ∫i condi˛iile standard:
Pentru Œmprumutat:
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, sectorul 5
Rom‚nia
Œn aten˛ia directorului general al Direc˛iei generale a
finan˛elor publice externe
Telefon: +40-21-319-9854
Fax: +40-21-312-6792
Pentru Banc„:
Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord
Œn aten˛ia Unit„˛ii de Administrare a Opera˛iunilor
Fax: +44-20-7338-6100
Telex: 8812161
Referitor la: EBRD L G
Prin urmare, p„r˛ile la prezentul acord, ac˛ion‚nd prin
reprezentan˛ii lor legal autoriza˛i, au determinat ca acest
acord s„ fie semnat Ón patru exemplare ∫i Ónm‚nat la
Bucure∫ti, Rom‚nia, Ón ziua ∫i anul men˛ionate mai sus.

Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
Hildegard Gacek,
director

b) Pentru scopurile sec˛iunii 9.03 (c) din Termenii ∫i
condi˛iile standard, avizul sau avizele avoca˛ilor vor fi
acordate Ón numele Agen˛iei de implementare de c„tre
directorul Direc˛iei juridice a Agen˛iei de implementare, iar
urm„toarele prevederi sunt specificate ca aspecte
suplimentare ce urmeaz„ a fi incluse Ón avizul juridic sau
Ón avizele ce urmeaz„ s„ fie furnizate B„ncii:
(1) Acordul de Ómprumut subsidiar a fost pe deplin
autorizat sau ratificat de c„tre Agen˛ia de implementare ∫i
semnat ∫i Ónm‚nat Ón numele acesteia ∫i reprezint„ o
Óndatorire valid„ ∫i juridic obligatorie a responsabilului de
Proiect, executabil„ Ón conformitate cu termenii s„i; ∫i
(2) Conven˛ia de transfer TEDA a fost pe deplin
autorizat„ sau ratificat„ de c„tre Agen˛ia de implementare
∫i Compania tutelar„ ∫i semnat„ ∫i Ónm‚nat„ Ón numele
acestora ∫i constituie o Óndatorire valid„ ∫i juridic obligatorie
a Agen˛iei de implementare ∫i a Companiei tutelare,
executabil„ Ón conformitate cu termenii s„i.
Sec˛iunea 5.03. Rezilierea datorat„ neintr„rii Ón vigoare

ANEXA Nr. 1
DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul Proiectului este acordarea de asisten˛„
Œmprumutatului pentru realizarea investi˛iilor Ón:
(i) infrastructura feroviar„ de distribu˛ie a energiei electrice;
∫i (ii) Óntre˛inerea re˛elei feroviare electrice, pentru
reducerea costurilor opera˛ionale ∫i de Óntre˛inere ale
Agen˛iei de implementare.
2. Proiectul const„ Ón urm„toarele p„r˛i, supuse
modific„rilor convenite periodic Óntre Banc„ ∫i Œmprumutat:

— partea A:

Furnizarea ∫i instalarea echipamentului
de furnizare a energiei de trac˛iune
de cale;
— partea B:
Furnizarea de vehicule catenare; ∫i
— partea C:
Supravegherea realiz„rii contractului
cu privire la p„r˛ile A ∫i B de mai sus.
3. Se anticipeaz„ c„ Proiectul va fi finalizat p‚n„ la
data de 1 septembrie 2009.

ANEXA Nr. 2
CATEGORII ™I TRAGERI

1. Tabelul ata∫at la prezenta anex„ prezint„ categoriile,
valoarea din Ómprumut alocat„ fiec„rei categorii ∫i procentul
cheltuielilor ce urmeaz„ a fi finan˛ate pentru fiecare
categorie.
2. Prin derogare de la prevederile alin. 1 de mai sus,
nicio tragere nu va fi efectuat„ Ón leg„tur„ cu cheltuielile

realizate ∫i achitate Ónainte de data Acordului de
Ómprumut.
3. Banca va fi Óndrept„˛it„, Ón numele Œmprumutatului, s„
efectueze trageri ∫i s„ re˛in„, dac„ ∫i Ón momentul Ón care
devine scadent, comisionul ini˛ial al Ómprumutului.
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Tabel ata∫at la anexa nr. 2
Valoarea
Ómprumutului
alocat„
Ón valuta
Ómprumutului
(EUR)

Destina˛ia

(1) Furnizarea ∫i instalarea de bunuri pentru partea A
(2) Furnizarea de bunuri pentru partea B

16.093.000
5.682.000

(3) Servicii de consultan˛„ pentru partea C

500.000

(4) Comision ini˛ial

225.000

Procentul cheltuielilor
ce urmeaz„ a fi finan˛ate

100% din valoarea contractului (exclusiv
impozite ∫i taxe aplicabile pe teritoriul
Œmprumutatului)
100% din valoarea contractului (exclusiv
impozite ∫i taxe aplicabile pe teritoriul
Œmprumutatului)
100% din valoarea contractului (exclusiv
impozite ∫i taxe aplicabile pe teritoriul
Œmprumutatului)
100%

22.500.000

T O T A L:

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului
de modernizare a re˛elei energetice feroviare, semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea
Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului

de modernizare a re˛elei energetice feroviare, semnat la
Bucure∫ti la 19 decembrie 2005, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 23 mai 2006.
Nr. 766.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului adi˛ional de amendare a Protocolului
dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Azerbaidjan
privind cooperarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului militar (Baku, 15 februarie 2000),
semnat la Baku la 14 martie 2006
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„ Protocolul adi˛ional de
amendare a Protocolului dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica

Azerbaidjan privind cooperarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului
militar (Baku, 15 februarie 2000), semnat la Baku la
14 martie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 639.

Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
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PROTOCOL ADIﬁIONAL
de amendare a Protocolului dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii
din Republica Azerbaidjan privind cooperarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului militar,
semnat la Baku la 15 februarie 2000

Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Azerbaidjan, denumite Ón
continuare p„r˛i,
lu‚nd Ón considerare prevederile Protocolului dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii
din Republica Azerbaidjan privind cooperarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului militar, semnat la Baku la 15 februarie 2000,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Amendament

Protocolul dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din
Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Azerbaidjan
privind cooperarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului militar,
semnat la Baku la 15 februarie 2000, se modific„ ∫i se
completeaz„ astfel:
1. La articolul 7, alineatul 1 se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
î1. Partea care prime∫te va asigura:
a) cheltuielile integrale pentru ∫colarizare — Ónv„˛„m‚nt,
cazare, mas„, asisten˛„ medical„ ∫i stomatologic„ de
urgen˛„ ∫i transport intern;
b) la Ónceputul ∫i la Óncheierea preg„tirii, costurile pentru
transportul interna˛ional din ∫i c„tre ˛ara de origine a
cursan˛ilor.“
2. La articolul 7 va fi introdus un nou alineat, 2:
î2. Partea care trimite va suporta:“.
Pentru Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia,
Teodor Atanasiu,
ministrul ap„r„rii na˛ionale

ACTE
ALE

ALE

3. Literele c) ∫i d) ale alineatului 1 al articolului 7 vor
deveni literele a) ∫i b) ale alineatului 2.
4. La alineatul 2 al articolului 7 va fi introdus„ o nou„
liter„, c):
îc) costurile pentru transportul interna˛ional pentru motive
personale excep˛ionale.“
5. Alineatele 2, 3 ∫i 4 ale articolului 7 vor deveni
alineatele 3, 4 ∫i 5 ale aceluia∫i articol.
ARTICOLUL 2
Dispozi˛ii finale

Prezentul protocol adi˛ional va intra Ón vigoare la data
primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile se Ón∫tiin˛eaz„
reciproc, prin canale diplomatice, despre Óndeplinirea
procedurilor legale interne pentru intrarea Ón vigoare a
acesteia.
Semnat la 14 martie 2006 la Baku, Ón dou„ exemplare
originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, azer„ ∫i englez„, toate
textele fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Ap„r„rii din Republica Azerbaidjan,
Safar Abiyev,
general-colonel,
ministrul ap„r„rii

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„
nr. 1.224/2005 pentru stabilirea Metodologiei cercet„rilor statistice lunare ∫i anuale referitoare
la produc˛ia de lapte ∫i produse lactate (IND L), modulul industrie alimentar„
Œn temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional
de Statistic„,
˛in‚nd seama de Directiva Consiliului nr. 96/16/CE privind cercet„rile statistice asupra produc˛iei de lapte ∫i
produse lactate, publicat„ Ón JO L nr. 078 din 28 martie 1996, ∫i de Directiva Parlamentului European ∫i a Consiliului
nr. 2003/107/CE de amendare a Directivei Consiliului nr. 96/16/CE, publicat„ Ón JO L nr. 007 din 13 ianuarie 2004,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Comitetului de avizare metodologic„ nr. 6 din 12 noiembrie 2003,

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 478/2.VI.2006

11

pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul pre∫edintelui Institutului
Na˛ional de Statistic„ nr. 1.224/2005 pentru stabilirea
Metodologiei cercet„rilor statistice lunare ∫i anuale
referitoare la produc˛ia de lapte ∫i produse lactate (IND L),
modulul industrie alimentar„, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 55 din 20 ianuarie 2006, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Paragraful 5.2 al punctului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î5.2. Forme de prezentare a rezultatelor
Lunar, rezultatele se public„ Ón Buletinul Statistic de
Industrie ∫i se transmit la Eurostat.
Anual, rezultatele cercet„rii statistice se reg„sesc Ón
publica˛ia «Produc˛ia fizic„ industrial„ de carne, lapte ∫i
produse lactate», prezentate pe total ˛ar„ ∫i pe regiuni de
dezvoltare. De asemenea, aceste rezultate se transmit ∫i la
Eurostat Ómpreun„ cu Raportul metodologic privind
realizarea statisticii laptelui ∫i a produselor lactate.“
2. Dup„ paragraful 5.2 al punctului 5 se introduce un
nou paragraf, paragraful 5.3, cu urm„torul cuprins:
î5.3. Transmiterea datelor la Eurostat

Transmiterea datelor cercet„rilor statistice la Eurostat se
face astfel:
— tabelul A — Produc˛ia lunar„ de lapte de vac„ ∫i
produse lactate — la 45 de zile de la expirarea lunii de
referin˛„;
— tabelul B — Produc˛ia anual„ de lapte (toate tipurile)
∫i produse lactate proaspete ∫i prelucrate Ón l„pt„rii — la
data de 30 iunie a anului urm„tor celui pentru care se
realizeaz„ cercetarea statistic„;
— Raportul metodologic privind realizarea statisticii
laptelui ∫i a produselor lactate — la data de 30 iunie a
anului urm„tor celui pentru care se realizeaz„ cercetarea
statistic„;
— tabelele D—G — Structura l„pt„riilor, distribuirea
unit„˛ilor industriale dup„ criteriile definite Ón aceste tabele —
trienal, 30 septembrie;
— tabelul H — Con˛inutul de proteine al laptelui de
vac„ din principalele produse lactate — la data de 30 iunie
a anului urm„tor celui pentru care se realizeaz„ cercetarea
statistic„.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Cristian Nicolae St„nic„

Bucure∫ti, 17 mai 2006.
Nr. 536.

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
pentru stabilirea Metodologiei cercet„rii statistice privind efectivele de ovine ∫i caprine
∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„ ∫i a Metodologiei cercet„rii statistice lunare ∫i anuale referitoare
la produc˛ia de carne de ovine ∫i caprine din abatoare
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului
Na˛ional de Statistic„,
˛in‚nd seama de Directiva Consiliului nr. 93/25/CEE privind cercet„rile statistice care trebuie efectuate asupra
efectivelor de ovine ∫i caprine ∫i produc˛iei de carne de ovine ∫i caprine din abatoare, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene nr. L 149 din 21 iunie 1993,
pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Obiectul prezentului ordin este de a stabili

Art. 2. — Metodologiile men˛ionate la art. 1 sunt

Metodologia cercet„rii statistice privind efectivele de ovine

cuprinse Ón anexele nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„ din

∫i caprine ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„, precum ∫i

prezentul ordin.

Metodologia

cercet„rii

statistice

lunare

∫i

anuale

Art. 3. — Institutul Na˛ional de Statistic„ va asigura

referitoare la produc˛ia de carne de ovine ∫i caprine din

actualizarea metodologiilor men˛ionate la art. 1 Ón func˛ie

abatoare.

de legisla˛ia european„.
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Art. 4. — (1) Prezentul ordin va fi pus Ón aplicare de
c„tre compartimentele de specialitate din cadrul Institutului
Na˛ional de Statistic„.
(2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru
statistica oficial„ din Rom‚nia.

Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 6. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Cristian Nicolae St„nic„

Bucure∫ti, 19 mai 2006.
Nr. 537.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
cercet„rii statistice privind efectivele de ovine ∫i caprine ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„
1. Cadrul general
1.1. Obiectivele cercet„rii statistice

Efectivele de ovine ∫i caprine ∫i produc˛ia animal„
ob˛inut„ sunt estimate prin cercetarea statistic„ anual„
îEfectivele de animale (toate speciile) existente la
1 decembrie ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„“ Ón anul
respectiv.
Obiectivul principal al cercet„rii statistice privind
efectivele de ovine ∫i caprine existente la 1 decembrie ∫i
produc˛ia animal„ ob˛inut„ Ól constituie ob˛inerea de date
statistice referitoare la:
— efectivele de ovine;
— efectivele de caprine;
— efectivele de ovine sacrificate Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie;
— efectivele de caprine sacrificate Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie;
— greutatea Ón viu a ovinelor ∫i caprinelor sacrificate Ón
perioada 1 ianuarie — 31 decembrie;
— greutatea Ón carcas„ a ovinelor ∫i caprinelor
sacrificate Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie;
— toate produsele lactate procesate din laptele de oaie
∫i de capr„;
— cantitatea de lapte de oaie ∫i de capr„ produs„;
— cantitatea de lapte integral de oaie ∫i de capr„
livrat„ unit„˛ilor de prelucrare a laptelui;
— cantitatea de lapte de oaie ∫i de capr„ v‚ndut„
direct consumatorilor sau comercian˛ilor cu am„nuntul;
— cantitatea de lapte de oaie ∫i de capr„ folosit„ Ón
consumul uman din exploata˛ia agricol„;
— cantitatea de lapte de oaie ∫i de capr„ folosit„ Ón
hrana animalelor din exploata˛ia agricol„;
— cantitatea de lapte de oaie ∫i de capr„ prelucrat„ Ón
exploata˛ia agricol„.
1.2. Cadrul legal

Realizarea cercet„rii statistice privind efectivele de ovine
∫i caprine existente la 1 decembrie are la baz„ Directiva
Consiliului nr. 93/25/CEE din 1 iunie 1993 cu privire la

realizarea cercet„rilor statistice pentru efectivele de ovine ∫i
caprine.
1.3. Concepte ∫i defini˛ii de baz„

Exploata˛ii agricole cu personalitate juridic„:
a) societate/asocia˛ie agricol„
Sunt cuprinse unit„˛ile cu personalitate juridic„ constituite,
conform Legii nr. 36/1991 privind societ„˛ile agricole ∫i alte
forme de asociere Ón agricultur„, Ón societ„˛i/asocia˛ii
agricole cu capital variabil ∫i cu un num„r nelimitat ∫i
variabil de asocia˛i, av‚nd ca obiect de baz„:
— utilizarea terenurilor, ma∫inilor ∫i echipamentelor
agricole;
— cre∫terea animalelor;
— realizarea de investi˛ii de interes agricol.
Societatea agricol„ de acest tip are personalitate
juridic„, dar nu are caracter comercial;
b) societate comercial„
Sunt cuprinse unit„˛ile cu personalitate juridic„ constituite,
conform Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,
republicat„, cu modific„rile ulterioare, Ón societ„˛i comerciale
care, pe l‚ng„ activit„˛i neagricole, pot desf„∫ura ∫i
activit„˛i agricole.
Societ„˛ile comerciale pot fi:
— societate Ón nume colectiv;
— societate Ón comandit„ simpl„;
— societate pe ac˛iuni;
— societate Ón comandit„ pe ac˛iuni;
— societate cu r„spundere limitat„.
Societ„˛ile comerciale care fac obiectul cercet„rii
statistice sunt numai acelea care desf„∫oar„ ∫i o activitate
agricol„.
Societ„˛ile cu r„spundere limitat„, Ónfiin˛ate conform Legii
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ulterioare, care
desf„∫oar„ o activitate agricol„, ca ∫i fostele unit„˛i agricole
de stat transformate Ón societ„˛i comerciale fac parte din
aceast„ categorie;
c) unitate a administra˛iei publice
Sunt cuprinse unit„˛ile cu personalitate juridic„ care se
afl„ Ón subordinea unit„˛ilor administra˛iei publice centrale
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sau locale, care desf„∫oar„ activit„˛i agricole ∫i care,
potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i
regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, fac parte din domeniul public jude˛ean sau local,
precum ∫i cele aflate sub administrarea altor institu˛ii
publice de interes na˛ional: ministere, unit„˛i de cercetare
∫i de produc˛ie agricol„, sta˛iuni didactice, institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, spitale etc.;
d) unitate cooperatist„
Sunt cuprinse unit„˛ile cu personalitate juridic„ ce se
afl„ sub administrarea unei unit„˛i cu capital integral
cooperatist, organizat„ Ón baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei, care desf„∫oar„
activit„˛i agricole;
e) alte tipuri — funda˛ii, a∫ez„minte religioase etc.
Sunt cuprinse unit„˛ile cu personalitate juridic„ ce se
afl„ sub administrarea a∫ez„mintelor religioase —
m‚n„stiri, biserici, schituri etc. sau a altor organiza˛ii
neguvernamentale — funda˛ii, asocia˛ii nonprofit etc., numai
dac„ desf„∫oar„ ∫i activit„˛i agricole.
Exploata˛iile agricole individuale
Unit„˛ile de observare statistic„ sunt alc„tuite din una
sau mai multe persoane, av‚nd, Ón general, leg„turi de
rudenie, care utilizeaz„ Ómpreun„ terenurile ∫i/sau cresc
animale care pot apar˛ine unuia sau mai multor membri.
Sunt incluse:
— unit„˛ile care ob˛in produse agricole destinate Ón
principal sau exclusiv consumului propriu;
— unit„˛ile care realizeaz„ o produc˛ie agricol„ ce
poate dep„∫i nevoile consumului propriu, surplusul fiind
destinat v‚nz„rii.
2. Descrierea cercet„rii statistice
2.1. Sfera de cuprindere

Œn cercetarea statistic„ îEfectivele de animale existente
la 1 decembrie ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„“ sunt cuprinse
exploata˛iile agricole care de˛in cel pu˛in o ovin„ sau o
caprin„, a∫a cum au fost definite la Recens„m‚ntul general
agricol realizat Ón anul 2002. Acestea sunt:
• exploata˛iile agricole cu personalitate juridic„;
• exploata˛iile agricole individuale.
2.2. Principalele variabile studiate ∫i chestionarul cercet„rii
statistice

Potrivit Directivei Consiliului nr. 93/25/CE, principalele
variabile studiate prin cercetarea statistic„ îEfectivele de
animale existente la 1 decembrie ∫i produc˛ia animal„
ob˛inut„“ sunt urm„toarele:
• Ovine ∫i caprine — total
I. Ovine — total
— Oi f„t„toare ∫i mioare montate:
— oi pentru lapte;
— mioare montate prima dat„.
— Berbeci reproduc„tori;
— Alte ovine.
II. Caprine — total
— Capre care au f„tat deja ∫i capre montate:
— capre care au f„tat deja;
— capre montate pentru prima dat„.
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— Alte caprine.
Suplimentar, pentru satisfacerea cerin˛elor informa˛ionale
na˛ionale, au fost incluse variabilele privind evolu˛ia
efectivelor de ovine ∫i caprine Ón perioada 1 ianuarie —
1 decembrie:
— existent la 1 ianuarie;
— num„rul oilor ∫i caprelor care au f„tat;
— miei ∫i iezi f„ta˛i;
— cump„r„ri;
— alte intr„ri;
— sacrific„ri Ón exploata˛ia agricol„;
— v‚nz„ri:
— pentru sacrificare;
— pentru cre∫tere ∫i Óngr„∫are;
— mortalit„˛i;
— alte ie∫iri;
— existent la 1 decembrie.
— Lapte muls — se refer„ la cantitatea total„ de lapte
ob˛inut prin muls, inclusiv laptele folosit Ón hrana
animalelor.
— Lapte pentru consum — laptele integral consumat de
exploata˛ia agricol„ pentru consum uman.
— Lapte v‚ndut direct pe pia˛„ — laptele integral pentru
consum uman, v‚ndut direct consumatorilor.
— Lapte pentru br‚nz„ sau iaurt — laptele utilizat pentru
ob˛inerea produselor lactate pentru consum uman.
— Lapte pentru hrana animalelor — laptele integral
utilizat Ón exploata˛ia agricol„ pentru hrana animalelor, sub
orice form„.
— Lapte livrat c„tre unit„˛ile de prelucrare a laptelui —
cuprinde:
— laptele integral de oaie ∫i de capr„ livrat c„tre
unit„˛ile de prelucrare a laptelui;
— livr„rile de sm‚nt‚n„ exprimate Ón echivalent lapte.
— Sacrific„rile de ovine ∫i caprine ∫i destina˛ia produc˛iei
de carne — reprezint„ produc˛ia de carne destinat„
autoconsumului ∫i v‚nz„rilor directe.
— L‚n„ total — cuprinde Óntreaga cantitate de l‚n„
ob˛inut„ din tunderea ovinelor.
— Pielicele caracul — pieile ob˛inute prin sacrificarea
oilor.
— Gunoi de grajd — cantitatea de dejec˛ii Ón amestec
cu resturi de furaje, paie, coceni, ob˛inut„ de la toate
ovinele ∫i caprinele.
Culegerea datelor din teren se realizeaz„ pe
chestionarul statistic editat pe suport h‚rtie, format A4.
Statele membre ∫i ˛„rile candidate, ale c„ror efective de
ovine ∫i caprine sunt sub 500 mii de capete, pot fi
autorizate s„ realizeze o cercetare statistic„ o dat„ la
5 ani. Œn Rom‚nia efectivele de ovine ∫i de caprine
dep„∫esc 500 mii de capete, astfel c„ cercetarea statistic„
se realizeaz„ anual, Ón luna decembrie.
2.3. Clasific„ri ∫i nomenclatoare utilizate

Œn scopul prelucr„rii datelor Ón profil teritorial, astfel cum
prevede
Regulamentul
Comisiei,
se
utilizeaz„
Nomenclatorul localit„˛ilor din Rom‚nia — SIRUTA ∫i
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Nomenclatorul regiunilor de dezvoltare — NUTS 2, iar
pentru cerin˛ele na˛ionale se utilizeaz„ NUTS 3.
3. E∫antionul cercet„rii statistice
3.1. Baza de sondaj

Baza de sondaj pentru cercetarea statistic„ îEfectivele
de animale (toate speciile) existente la 1 decembrie ∫i
produc˛ia animal„ ob˛inut„“ este constituit„ pe baza
informa˛iilor con˛inute Ón Registrul statistic al exploata˛iilor
agricole. Din acesta sunt extrase exploata˛iile agricole care
de˛in cel pu˛in o ovin„ sau o caprin„.
Registrul statistic al exploata˛iilor agricole a fost
constituit pe baza informa˛iilor ob˛inute la Recens„m‚ntul
general agricol realizat Ón anul 2002 ∫i este actualizat
anual cu datele rezultate din anchetele structurale Ón
agricultur„ ∫i cercet„rile statistice curente.
3.2. Planul de sondaj

E∫antionul cercet„rii statistice îEfectivele de animale
(toate speciile) existente la 1 decembrie ∫i produc˛ia
animal„ ob˛inut„“ este extras din baza de sondaj, potrivit
metodei sondajului stratificat, cu selec˛ie simpl„ aleatoare
∫i alocare optim„ Neyman.
Straturile de selec˛ie sunt determinate de urm„toarele
caracteristici de clasificare:
— jude˛ul, echivalent nivelului de clasificare — NUTS 3;
— clasele de m„rime ale exploata˛iilor agricole Ón
func˛ie de efectivele de ovine ∫i de caprine.
Exploata˛iile agricole cercetate exhaustiv se afl„ Ón una
dintre situa˛iile de mai jos:
— sunt societ„˛i/asocia˛ii agricole — Legea nr. 36/1991;
— sunt societ„˛i comerciale — Legea nr. 31/1990,
republicat„, cu modific„rile ulterioare;
— sunt unit„˛i ale administra˛iei publice;
— sunt unit„˛i cooperatiste;
— sunt unit„˛i cu personalitate juridic„;
— de˛in ovine Ón num„r de 300 sau peste;
— de˛in caprine Ón num„r de 40 sau peste.
E∫antionul asigur„ o acoperire de cel pu˛in 70% din
efectivele de ovine ∫i caprine.
M„rimea e∫antionului este calculat„ la un coeficient de
Óncredere de minimum 68% ∫i eroarea relativ„ pentru
estima˛iile la nivel na˛ional nu va dep„∫i ± 2% pentru
estimarea num„rului total de ovine ∫i caprine.
4. Organizarea culegerii ∫i prelucr„rii datelor
4.1. Metoda de Ónregistrare

Chestionarele cercet„rii statistice sunt completate prin
autoÓnregistrare de c„tre exploata˛iile agricole cu
personalitate juridic„ ∫i prin interviu fa˛„ Ón fa˛„, folosindu-se
operatori de teren, pentru exploata˛iile agricole individuale.
4.2. Momentul/perioada de referin˛„ ∫i de Ónregistrare

Momentul de referin˛„ este data de 1 decembrie a
fiec„rui an pentru efective ∫i, respectiv, anul calendaristic
pentru produc˛ia animal„, iar perioada de Ónregistrare este
cuprins„ Óntre 1—28 decembrie.

4.3. Personalul care efectueaz„ cercetarea statistic„

Personalul care efectueaz„ cercetarea statistic„ este
recomandabil s„ fie alc„tuit din speciali∫ti agricoli, recruta˛i
∫i instrui˛i de c„tre direc˛iile teritoriale de statistic„.
Fiec„rui operator de teren i se arondeaz„ un num„r de
exploata˛ii agricole, av‚ndu-se Ón vedere o Ónc„rcare
echilibrat„ ∫i urm„rindu-se ob˛inerea unor date relevante.
4.4. Prelucrarea datelor

• Exploata˛iile agricole cu personalitate juridic„ transmit
chestionarele completate la direc˛iile teritoriale de statistic„
p‚n„ la data de 28 decembrie.
• Operatorii de teren depun chestionarele completate
pentru exploata˛iile agricole individuale la direc˛iile teritoriale
de statistic„ p‚n„ la data de 28 decembrie.
4.5. Solu˛ia IT

Aplica˛ia informatic„ pentru prelucrarea datelor din
cercetarea statistic„ îEfectivele de animale existente la 1
decembrie ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„“ con˛ine dou„
module corespunz„toare celor dou„ nivele de prelucrare,
DJS ∫i INS, ∫i este scris„ Ón Visual Fox.
La nivelul direc˛iilor teritoriale de statistic„ se realizeaz„
introducerea datelor, verificarea ∫i validarea acestora la
nivel de chestionar, operarea corec˛iilor primare ∫i reluarea
controlului automat.
Direc˛iile teritoriale de statistic„ transmit fi∫ierele de date
la Institutul Na˛ional de Statistic„ p‚n„ la data de
23 ianuarie a anului urm„tor.
La nivel central, dup„ recep˛ionarea fi∫ierelor, se
procedeaz„ la reluarea controlului automat, operarea
corec˛iilor necesare, tratarea nonr„spunsurilor par˛iale ∫i
totale, calculul coeficien˛ilor finali de extindere, ob˛inerea
rezultatelor finale.
5. Prezentarea ∫i utilizarea rezultatelor cercet„rii
statistice
5.1. Principalii indicatori rezulta˛i

Prelucrarea datelor se concretizeaz„ Ón estimarea:
— num„rului de ovine ∫i caprine dup„ destina˛ia
economic„;
— evolu˛iei efectivelor de ovine ∫i caprine Ón perioada
1 ianuarie — 1 decembrie;
— altor informa˛ii suplimentare necesare cerin˛elor
na˛ionale:
— sacrific„rile de ovine ∫i caprine Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie;
— produc˛ia de lapte Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie;
— produc˛ia de l‚n„, pielicele caracul ∫i gunoi de grajd
Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie.
5.2. Forme de prezentare a rezultatelor
Rezultatele ob˛inute prezint„ efectivele de ovine ∫i
caprine existente la 1 decembrie, dup„ destina˛ia
economic„, la nivel na˛ional, regiuni de dezvoltare ∫i jude˛.
Rezultatele cercet„rii statistice se reg„sesc Ón publica˛ia
îEfectivele de animale existente la 1 decembrie ∫i
produc˛ia animal„ ob˛inut„“. Sinteza rezultatelor cercet„rii
statistice va fi prezentat„ ∫i pe site-ul Institutului Na˛ional
de Statistic„.
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Beneficiarii rezultatelor sunt:

— la data de 1 aprilie a anului urm„tor, date finale

— interni: Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul Integr„rii Europene ∫i al˛i utilizatori la
cerere;

pentru efectivele de ovine ∫i caprine la nivel na˛ional;
— la data de 15 mai a anului urm„tor, date finale
pentru efectivele de ovine ∫i caprine la nivel regional;

— externi: Eurostat.

— la data de 15 mai, Ón anii pari se vor transmite

5.3. Transmiterea datelor cercet„rii ∫i estim„rilor la Eurostat:

rezultatele finale pe clase de m„rime ale efectivelor de

— la data de 1 martie a anului urm„tor, date provizorii
pentru efectivele de ovine ∫i caprine la nivel na˛ional;

ovine ∫i caprine la nivel na˛ional. Clasele de m„rime ale
efectivelor de ovine ∫i caprine sunt urm„toarele:

Clasele de m„rime ale efectivelor de ovine
Categorii

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Nr. de ovine/
de˛in„tor

1—9
10—19
20—49
50—99
100—199
200—499
500—999
≥1.000

}

Oi ∫i mioare
montate/de˛in„tor

1—9
10—19
20—49
50—99
100—199
200—499
500—999
≥1.000

≥100

}

Alte ovine/
de˛in„tor

≥100

1—9
10—19
20—49
50—99
100—199
200—499
500—999
≥1.000

}

≥100

Clasele de m„rime ale efectivelor de caprine
Categorii

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Nr. de caprine/
de˛in„tor

1—9
10—19
20—49
50—99
100—199
200—499
500—999
≥1.000

}

Nr. de capre care au deja
iezi/de˛in„tor

≥100

1—9
10—19
20—49
50—99
100—199
200—499
500—999
≥1.000

}

≥100

6. Limit„ri
Rezultatele cercet„rii statistice sunt reprezentative la nivel na˛ional, regiuni de dezvoltare ∫i
jude˛e, Ón limitele de Óncredere ∫i precizie ale estima˛iilor expuse la pct. 3.2.
Culegerea datelor este realizat„ pe baza declara˛iilor responden˛ilor.

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
cercet„rii statistice lunare ∫i anuale referitoare la produc˛ia de carne de ovine ∫i caprine din abatoare
1. Cadrul general
1.1. Obiectivele cercet„rii statistice

Sacrific„rile ∫i produc˛ia de carne de ovine ∫i caprine
din abatoare sunt ob˛inute prin cercetarea statistic„ lunar„
∫i anual„ îProduc˛ia de carne“, cap. III îCarne de oaie ∫i
capr„“.

Scopul acestei cercet„ri statistice este ob˛inerea, lunar
∫i anual, pentru fiecare specie (ovine, din care miei, ∫i
caprine) a:
• num„rului de animale sacrificate;
• greut„˛ii Ón viu a animalelor;
• greut„˛ii Ón carcas„ a animalelor;
• greut„˛ii medii ∫i a randamentului la t„iere.
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1.2. Cadrul legal

Realizarea cercet„rii statistice îProduc˛ia de carne“ are
la baz„ Directiva Consiliului nr. 93/25/CE din 1 iunie 1993
referitoare la efectivele de ovine ∫i caprine, sec˛iunea II
îStatistica sacrific„rilor“, art. 13 ∫i 14, ∫i Ordinul
Pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr. 964 din
24 august 2005.
1.3. Concepte ∫i defini˛ii de baz„

Defini˛iile de mai jos vizeaz„ clarificarea conceptelor
utilizate Ón cadrul cercet„rii statistice, astfel Ónc‚t
reponden˛ii s„ poat„ r„spunde corect la cerin˛ele cercet„rii.
Ovine ∫i caprine:

— miei (masculi sau femele): cu o greutate Ón viu sub
15 kg, Ón v‚rst„ de mai pu˛in de 12 luni;
— berbeci: ovine masculi (Ón v‚rst„ de peste 12 luni);
— oi: ovine femele, care au f„tat deja;
— caprine.
Greutatea Ón carcas„ este greutatea corpului rece al
animalului sacrificat dup„ Ónl„turarea s‚ngelui, a pielii ∫i a
m„runtaielor ∫i dup„ Óndep„rtarea capului (desp„r˛it la
Ómbinarea atlanto-occipital„), a picioarelor (desp„r˛ite la
Ómbinarea carpo-metacarpal„ sau tarso-metatarsal„), a cozii
(desp„r˛it„ Óntre a 6-a ∫i a 7-a vertebr„)
2. Descrierea cercet„rii statistice
2.1. Sfera de cuprindere

Cercetarea statistic„ se adreseaz„ unit„˛ilor economice
care sacrific„ ovine ∫i caprine. Acestea pot fi unit„˛i care
au Ón dotare instala˛ii specifice pentru sacrificarea
animalelor ∫i procesarea c„rnii, precum ∫i exploata˛ii
agricole (de tipul abatoarelor industriale) sau alte tipuri de
unit„˛i Ón care sunt organizate puncte de sacrificare, carnea
ob˛inut„ fiind procesat„ ori comercializat„.
Unitatea de observare este Óntreprinderea — unitate
legal constituit„ —, care dispune de autonomie decizional„,
are personalitate juridic„, ˛ine eviden˛„ proprie, Óntocme∫te
bilan˛ contabil complet ∫i este organizat„ s„ produc„ Ón
unul sau mai multe locuri unul ori mai multe produse
industriale.
Cercetarea statistic„ este exhaustiv„ ∫i se adreseaz„
tuturor Óntreprinderilor din Óntreaga ˛ar„, care au activitatea
principal„ sau secundar„ îProduc˛ia, prelucrarea ∫i
conservarea c„rnii“, clasa 1511, conform clasific„rii CAEN
Rev. 1.
2.2. Principalele variabile studiate ∫i chestionarele cercet„rii
statistice

Cercet„rile statistice din domeniu sunt de dou„ tipuri, Ón
func˛ie de periodicitate: IND C — lunar ∫i IND — C anual.
At‚t prin cercetarea statistic„ IND C — lunar, c‚t ∫i
prin cercetarea statistic„ IND C — anual, la cap. III îCarne
de oaie ∫i capr„“ se colecteaz„ urm„toarele variabile:
num„rul de capete sacrificate, greutatea Ón viu, greutatea
medie, greutatea Ón carcas„, randamentul mediu la t„iere,
pentru ovine total, din care miei, ∫i capre total.
Datele colectate privind greutatea Ón viu ∫i greutatea Ón
carcas„ trebuie exprimate Ón kilograme.
Greutatea medie se calculeaz„ cu o zecimal„ rotunjit„
statistic ∫i trebuie exprimat„ Ón kilograme.

Randamentul mediu la t„iere se calculeaz„ cu o
zecimal„ rotunjit„ statistic ∫i trebuie exprimat Ón procente.
Tipul de chestionar utilizat este chestionarul pe suport
h‚rtie.
Periodicitatea este lunar„ pentru cercetarea statistic„
IND C — lunar, respectiv anual„ pentru cercetarea
statistic„ IND C — anual.
2.3. Clasific„ri ∫i nomenclatoare utilizate

Cercetarea statistic„ îProduc˛ia de carne de ovine ∫i
caprine din abatoare“ necesit„ utilizarea urm„toarelor
clasific„ri ∫i nomenclatoare:
— CAEN Rev. 1 — Clasificarea Activit„˛ilor din
Economia Na˛ional„ — utilizat„ pentru codificarea
activit„˛ilor principale sau secundare ale unit„˛ilor cercetate
la nivel de clas„;
— Nomenclatorul regiunilor de dezvoltare — NUTS 2 —
utilizat pentru codificarea regiunilor de dezvoltare;
— SIRUTA — Nomenclatorul localit„˛ilor din Rom‚nia —
utilizat pentru codificarea localit„˛ii de adres„ a unit„˛ilor
cercetate;
— Nomenclatorul formelor de proprietate — utilizat
pentru codificarea tipului de proprietate a unit„˛ilor
cercetate.
2.4. Metode de calcul al principalilor indicatori

Greutate medie = Greutate Ón viu/Num„r de capete
sacrificate
Randament mediu la t„iere = Greutate Ón
carcas„/Greutate Ón viu x 100
3. E∫antionul cercet„rii statistice
Cercetarea statistic„ este exhaustiv„ ∫i se adreseaz„
tuturor unit„˛ilor (agen˛ilor economici) care desf„∫oar„ ca
activitate principal„ sau secundar„ produc˛ia, prelucrarea ∫i
conservarea c„rnii, clasa 1511, conform clasific„rii CAEN
Rev. 1.
4. Organizarea culegerii ∫i prelucrarea datelor
4.1. Metoda de Ónregistrare

Cercet„rile statistice utilizeaz„ chestionare imprimate ce
vor fi completate de c„tre Óntreprinderi prin autoÓnregistrare.
4.2. Perioada de referin˛„ ∫i de Ónregistrare

Pentru cercetarea statistic„ IND C — lunar perioada de
referin˛„ este luna calendaristic„ precedent„, iar datele se
colecteaz„ de la unit„˛ile raportoare p‚n„ pe data de 12 a
lunii.
Pentru cercetarea statistic„ IND C — anual perioada de
referin˛„ este anul calendaristic precedent, iar datele se
colecteaz„ de la unit„˛ile raportoare p‚n„ pe data de
1 martie a anului.
4.3. Personalul care efectueaz„ cercetarea statistic„

Chestionarele statistice sunt distribuite ∫i colectate
c„tre/de la unit„˛ile raportoare de c„tre personalul
specializat al direc˛iilor teritoriale de statistic„.
Direc˛iile teritoriale de statistic„ asigur„ transmiterea
chestionarelor statistice la sediul central al Institutului
Na˛ional de Statistic„, Ón vederea prelucr„rii automate a
datelor.
La nivelul central al Institutului Na˛ional de Statistic„,
echipa responsabil„ de cercetarea statistic„ asigur„
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corectitudinea procedurilor de prelucrare, analiz„ ∫i validare
a rezultatelor finale.
4.4. Prelucrarea datelor

Datele recep˛ionate de la unit„˛i se verific„ la nivelul
direc˛iilor teritoriale de statistic„, asigur‚ndu-se, Ón principal,
urm„toarele:
• completitudinea ∫i corectitudinea datelor completate;
• explica˛ii clare Ón caz de nonr„spuns.
La nivelul Institutului Na˛ional de Statistic„, sistemul de
prelucrare asigur„ urm„toarele func˛iuni: introducerea
datelor, validarea ∫i centralizarea rezultatelor.
Confiden˛ialitatea datelor este asigurat„ pe tot parcursul
procesului de colectare ∫i de verificare a acestora.
4.5. Solu˛ia IT
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• greutatea Ón viu, greutatea Ón carcas„, greutatea
medie ∫i randamentul mediu la t„iere, care se diferen˛iaz„
pe categorii de animale:
— ovine, din care:
— miei;
— caprine.
5.2. Formele de prezentare a rezultatelor

Rezultatele ob˛inute din cercet„rile statistice sunt
prezentate pe total ˛ar„ (IND C — lunar ∫i IND C —
anual) ∫i pe regiuni de dezvoltare (IND C — anual).
Anual, Ón luna iunie, rezultatele cercet„rii statistice se
disemineaz„ Ón publica˛ia îProduc˛ia fizic„ industrial„ de

Aplica˛ia informatic„ pentru prelucrarea datelor din
cercet„rile statistice lunare ∫i anuale referitoare la produc˛ia
de carne de ovine ∫i caprine din abatoare este scris„ Ón
Visual Fox.

carne, lapte ∫i produse lactate“.

La nivelul Institutului Na˛ional de Statistic„ se realizeaz„:
introducerea datelor, verificarea ∫i validarea acestora la
nivel de chestionar, operarea corec˛iilor primare, reluarea
controlului automat, operarea corec˛iilor necesare, analiza
statisticii raport„rii, centralizarea rezultatelor ∫i ob˛inerea
rezultatelor finale.

Direc˛ia general„ de statistici agricole ∫i mediu, la 35 de

5. Prezentarea ∫i utilizarea rezultatelor cercet„rii
statistice

datelor cu sacrific„rile ∫i produc˛ia din gospod„riile

5.3. Transmiterea datelor cercet„rii
Rezultatele cercet„rilor statistice se transmit lunar la
zile de la expirarea lunii de referin˛„, ∫i anual, la aceea∫i
direc˛ie, la data de 30 iunie a fiec„rui an.
Direc˛ia general„ de statistici agricole ∫i mediu asigur„
transmiterea rezultatelor la Eurostat dup„ reÓntregirea
popula˛iei.

5.1. Principalii indicatori rezulta˛i

Indicatorii rezulta˛i Ón urma prelucr„rii datelor sunt:

6. Limit„ri
Œn procesul de colectare a datelor de la unit„˛ile

• num„rul de capete sacrificate pentru ovine — total
(din care miei);

raportoare au existat situa˛ii Ón care s-a semnalat lipsa de

• num„rul de capete sacrificate pentru caprine — total;

precizie Ón completarea chestionarelor de c„tre produc„tori.

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
privind Metodologia trecerii de la produsul intern brut la venitul na˛ional brut
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului
Na˛ional de Statistic„,
˛in‚nd seama de cerin˛ele Directivei Consiliului 89/130/CEE-Euratom din 13 februarie 1989 privind armonizarea
calculului produsului na˛ional brut la pre˛ul pie˛ei;
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Comitetului de avizare metodologic„ nr. 1 din 17 mai 2006,
pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Obiectul prezentului ordin este de a stabili
Metodologia trecerii de la produsul intern brut la venitul
na˛ional brut, conform cerin˛elor Directivei Consiliului
89/130/CEE-Euratom.

Art. 2. — Metodologia men˛ionat„ la art. 1 este
prezentat„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 3. — Institutul Na˛ional de Statistic„ va asigura
actualizarea metodologiei Ón func˛ie de legisla˛ia european„.
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Art. 4. — (1) Prezentul ordin va fi pus Ón aplicare de
compartimentul de specialitate din cadrul Institutului
Na˛ional de Statistic„.

(2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru
statistica oficial„ din Rom‚nia.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.

p. Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Cristian Nicolae St„nic„
Bucure∫ti, 22 mai 2006.
Nr. 538.

ANEX√

METODOLOGIA
trecerii de la produsul intern brut la venitul na˛ional brut
I. Implementarea Sistemului european de conturi Ón
Rom‚nia
Un obiectiv esen˛ial al procesului de perfec˛ionare a
sistemului informa˛ional statistic din ˛ara noastr„ l-a
constituit introducerea Ón practica statistic„ a Sistemului
conturilor na˛ionale, Óncep‚nd cu anul 1990.
Œn procesul de introducere a Sistemului european de
conturi (SEC ) 79, utilizat pe plan european la acea dat„,
s-a optat nu pentru Ónsu∫irea treptat„ a acestuia, folosindu-se
Ón paralel conceptele vechiului sistem al produc˛iei materiale
(SPM), ci pe renun˛area dintr-o dat„ la SPM, Óncep‚nd cu
anul 1991, ∫i concentrarea resurselor spre accelerarea
introducerii SEC. Aceast„ decizie nu s-a limitat la
considerente strict statistice, ea fiind mai ales o modalitate
de asigurare a unui sistem informa˛ional statistic capabil s„
ofere factorilor de decizie macroeconomic„ elemente mult
mai ample ∫i relevante Ón analiza ∫i proiectarea proceselor
economice Ón perioada de tranzi˛ie. Astfel, primele conturi
na˛ionale, elaborate pentru anii 1989—1990, au fost
realizate prin adaptarea informa˛iilor existente, colectate ∫i
prelucrate pentru a satisface cerin˛ele metodologice ale
SPM, la cerin˛ele metodologice ale SEC 79. Œncep‚nd cu
anul 1991 estim„rile au fost realizate numai pe baza
metodologiei SEC. Pe parcursul anului 1991 au fost, de
asemenea, revizui˛i indicatorii produ∫i conform SPM pentru
perioada 1980—1988 ∫i transforma˛i Ón agregate SEC.
Se poate afirma cu certitudine c„ elaborarea conturilor
na˛ionale ∫i calcularea principalelor agregate specifice
contabilit„˛ii na˛ionale au avut implica˛ii Ón Óntreg sistemul
informa˛ional statistic.
Procesul de implementare a conturilor na˛ionale s-a
materializat prin elaborarea, pentru prima dat„ Ón Rom‚nia,
a celor dou„ tabele economice de sintez„ ale contabilit„˛ii
na˛ionale — Tabelul intr„ri-ie∫iri ∫i Tabelul economic de
ansamblu — ∫i prin calcularea unui nou indicator de
sintez„ — Produsul intern brut (PIB).
1 . Etapele procesului de implementare a SEC Ón Rom‚nia
Av‚ndu-se Ón vedere o multitudine de aspecte legate de
ac˛iunile realizate, sursele de date disponibile,
particularit„˛ile perioadei de tranzi˛ie, multiplele modific„ri

legislative ∫i nu Ón ultimul r‚nd gradul de formare a
personalului implicat Ón aceast„ activitate, se poate aprecia
c„ procesul de implementare a conturilor na˛ionale Ón
Rom‚nia a parcurs 4 etape distincte, ∫i anume:
Prima etap„: corespunz„toare perioadei 1989—1990,
c‚nd s-a realizat o conversie a indicatorilor agrega˛i din
SPM Ón SEC, prin efectuarea unor ajust„ri ∫i corec˛ii ale
sferei de cuprindere ∫i ale con˛inutului indicatorilor. Pentru
fiecare dintre ace∫ti ani au fost elaborate un tabel intr„riie∫iri (TII ), Ón pre˛uri curente ∫i constante, ∫i un tabel
economic de ansamblu (TEA ), Ón pre˛uri curente.
A doua etap„: corespunz„toare perioadei 1991—1992,
Ón care s-a urm„rit aplicarea strict„ a principiilor
metodologice ale SEC 79 ∫i a fost demarat procesul de
adaptare a surselor de date statistice existente la
necesit„˛ile de realizare a conturilor na˛ionale. Un impact
pozitiv, Ón acest sens, l-au avut ∫i Ómbun„t„˛irile aduse
formularelor de bilan˛ contabil al agen˛ilor economici, pe de
o parte, ∫i perfec˛ionarea clasifica˛iei bugetare ∫i o mai
bun„ structurare a d„rii de seam„ privind execu˛ia
bugetului public, pe de alt„ parte.
A treia etap„: care corespunde perioadei 1993—1997 ∫i
care a fost caracterizat„ printr-o problematic„ diferit„,
legat„ de:
• rata Ónalt„ a infla˛iei, care a atins cel mai ridicat nivel
Ón anul 1993;
• demararea procesului de privatizare;
• introducerea taxei pe valoarea ad„ugat„ de la 1 iulie
1993;
• modificarea sistemului contabilit„˛ii de Óntreprindere prin
introducerea noului plan contabil la 1 ianuarie 1994;
• introducerea unor noi surse de date statistice: Ancheta
anual„ Ón Óntreprinderi (1993), Ancheta for˛ei de munc„
(1993), Ancheta integrat„ Ón gospod„rii (1993).
A patra etap„: Ónceput„ Ón anul 1998, are ca element
dominant trecerea de la metodologia SEC 79 la cea
prev„zut„ de SEC 95.
Pentru a asigura leg„tura dintre seriile de date calculate
conform vechii metodologii ∫i cele estimate conform celei
noi, anul 1998 a fost ales ca an de leg„tur„, conturile
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na˛ionale pentru acest an fiind elaborate pe baza ambelor
metodologii.
2. Metodele de calcul ale produsului intern brut (PIB)

Produsul intern brut (PIB), principalul
agregat
macroeconomic al contabilit„˛ii na˛ionale, reprezint„
rezultatul final al activit„˛ii de produc˛ie a unit„˛ilor
produc„toare rezidente. Acesta se calculeaz„ prin
urm„toarele metode:
a) metoda de produc˛ie:

PIB = VAB + IP + TV – SP,
Ón care:
PIB = produsul intern brut (pre˛ de pia˛„);
VAB = valoarea ad„ugat„ brut„ (pre˛ de baz„);
IP = impozite pe produse;
TV = taxe vamale (drepturi asupra importurilor);
SP = subven˛iile pe produse;
b) metoda cheltuielilor:

PIB = CF + FBCF + VS + (E–I),
Ón care:
CF = consumul final efectiv;
FBCF = formarea brut„ de capital fix;
VS = varia˛ia de stoc;
E = exporturile de bunuri ∫i servicii;
I = importurile de bunuri ∫i servicii;
c) metoda veniturilor:

PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP + TV – SP,
Ón care:
R = remunerarea salaria˛ilor;
EBE = excedentul brut de exploatare;
AIP = alte impozite pe produc˛ie;
ASP = alte subven˛ii pe produc˛ie;
IP = impozite pe produse;
TV = taxe vamale;
SP = subven˛iile pe produse.
3. Versiunile conturilor na˛ionale anuale

Construirea conturilor na˛ionale anuale presupune
realizarea mai multor versiuni ale acestora:
Varianta definitiv„, care presupune:
• elaborarea secven˛ei complete de conturi nefinanciare
ale sectoarelor institu˛ionale prev„zute de SEC ∫i a
tabelului de sintez„ a sectoarelor institu˛ionale, Tabelul
conturilor economice integrate (SEC 95);
• realizarea echilibrului resurse-utiliz„ri, Ón pre˛uri curente
∫i constante (ale anului precedent), pentru 105 produse;
• elaborarea TII, Ón pre˛uri curente ∫i constante, pe
105 ramuri x 105 produse;
• realizarea arbitrajului dintre indicatorii sectoarelor
institu˛ionale ∫i cei ai ramurilor de activitate. Ca rezultat,
cele dou„ tabele de sintez„ ale conturilor na˛ionale
nefinanciare sunt realizate Ón deplin„ concordan˛„.
Pentru elaborarea variantei definitive a conturilor
na˛ionale se utilizeaz„ surse de date anuale detaliate
(surse statistice, financiar-contabile, administrative).
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Varianta definitiv„ a conturilor na˛ionale anuale este
disponibil„ la 2 ani de la Óncheierea anului de referin˛„.
Varianta semidefinitiv„, care const„ Ón calcularea PIB
Ón pre˛uri curente ∫i constante prin metoda de produc˛ie ∫i
metoda cheltuielilor. Datele sunt publicate la un an de la
Óncheierea anului de referin˛„. La baza calculelor stau
acelea∫i surse de date utilizate pentru varianta definitiv„,
dar gradul de detaliere este mai redus.
Varianta provizorie, care const„ Ón calcularea PIB Ón
pre˛uri curente ∫i constante prin metoda de produc˛ie ∫i
metoda cheltuielilor. Datele sunt publicate la 75 de zile de
la Óncheierea anului de referin˛„. La baza calculelor stau
surse de date infraanuale, precum ∫i o serie de estim„ri.
II. Venitul na˛ional brut (VNB)
1. Cadrul general al tranzi˛iei de la PIB la VNB

Venitul na˛ional brut (VNB) la pre˛urile pie˛ei reprezint„
ansamblul veniturilor primare primite de c„tre unit„˛ile
institu˛ionale rezidente: remunerarea salaria˛ilor, impozitele
pe produc˛ie ∫i importuri minus subven˛iile, veniturile din
proprietate (cele de primit minus cele de pl„tit), excedentul
de exploatare (brut) ∫i venitul mixt (brut). VNB la pre˛urile
pie˛ei este egal cu PIB diminuat cu veniturile primare
v„rsate de unit„˛ile rezidente c„tre unit„˛ile nerezidente, la
care se adaug„ veniturile primare primite de la îRestul
lumii“ c„tre unit„˛ile rezidente.
VNB este un nou sold contabil, specific SEC 95, identic
din punct de vedere conceptual cu produsul na˛ional brut
calculat pe baza SEC 79.
Œntreaga secven˛„ de conturi a tuturor sectoarelor
institu˛ionale, Ón pre˛uri curente, Ómpreun„ cu sectorul
îRestul lumii“, este inclus„ Ón bro∫ura de conturi na˛ionale,
publicat„ anual de Institutul Na˛ional de Statistic„. VNB a
fost estimat Óncep‚nd cu anul 1998, odat„ cu
implementarea sistemului de conturi SEC 95 Ón Rom‚nia.
VNB poate fi, Ón m„rime absolut„, mai mare sau mai
mic dec‚t PIB, modific„rile sale fiind influen˛ate de valorile
veniturilor primare primite ori transferate de la sau c„tre
îRestul lumii“.
Procesul de calcul privind tranzi˛ia de la conceptul de
PIB la cel de VNB este direct legat de estim„rile realizate
pentru conturile sectorului institu˛ional îRestul lumii“. Acest
sector nu este caracterizat de o func˛ie specific„ sau de
anumite resurse principale: acesta grupeaz„ unit„˛ile
nerezidente at‚ta timp c‚t acestea Óntre˛in tranzac˛ii
economice cu unit„˛ile institu˛ionale rezidente. Conturile
specifice ale acestui sector ofer„ o imagine de ansamblu a
leg„turilor economice ale ˛„rii cu îRestul lumii“.
îRestul lumii“ nu este un sector institu˛ional ca atare,
dar joac„ un rol analog Ón structura conturilor na˛ionale. Œn
cadrul acestui sector se disting urm„toarele grupe de
conturi:
a) conturile opera˛iunilor curente;
b) conturile de acumulare;
c) conturile de patrimoniu.
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Aceste conturi sunt stabilite din punctul de vedere al
sectorului îRestul lumii“. De aceea, o resurs„ pentru acest
sector reprezint„ o utilizare pentru economia total„
(na˛ional„) ∫i invers. De asemenea, un activ financiar
de˛inut de îRestul lumii“ reprezint„ un pasiv pentru
economia total„ ∫i invers (cu excep˛ia aurului monetar ∫i a
drepturilor speciale de tragere).

Cadrul legal pentru calculul balan˛ei de pl„˛i este oferit
de Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei care, Ón cap. II art. 9 lit. a) Ómputernice∫te BNR
s„ solicite informa˛iile necesare pentru elaborarea balan˛ei
de pl„˛i. Œn cazul nerespect„rii cerin˛elor legale, BNR poate
emite avertismente ∫i aplica amenzi asupra agen˛ilor
raportori.

Unit„˛ile rezidente sunt acele unit„˛i care au un centru
de interes economic pe teritoriul Rom‚niei, iar unit„˛ile
nerezidente sunt cele ce au centrul de interes economic Ón
afara Rom‚niei. Toate unit„˛ile angajate Ón activit„˛ile
economice Ón Rom‚nia pentru o perioad„ prelungit„ (cel
pu˛in un an) sunt considerate rezidente pentru Rom‚nia.
Membrii gospod„riilor popula˛iei continu„ s„ aib„ un centru
de interes economic Ón ˛ara de origine chiar dac„ pleac„
Ón afar„ pentru perioade de timp scurte, cum ar fi lucr„torii
sezonieri, lucr„torii ce trec zilnic grani˛a pentru a lucra Ón
afara ˛„rii, turi∫tii, studen˛ii etc. Œn cazul unit„˛ilor care sunt
Ón principal angajate Ón consum (gospod„riile), conturile
na˛ionale din Rom‚nia consider„ drept reziden˛i ∫i includ Ón
cadrul gospod„riilor rezidente urm„toarele categorii:
lucr„torii de frontier„, lucr„torii sezonieri (care stau Ón afara
˛„rii mai pu˛in de un an), turi∫tii, pacien˛ii, studen˛ii, oficialii
Ón vizite de lucru, oamenii de afaceri, comercian˛ii, arti∫tii
∫i membrii echipajelor ce c„l„toresc Ón afara ˛„rii. Cazurile
de personal local recrutat care lucreaz„ Ón enclave
extrateritoriale ale guvernelor str„ine, personalul institu˛iilor
Uniunii Europene, reprezentan˛ii oficiali, civili sau militari, ai
guvernului unei ˛„ri stabili˛i Ón enclavele teritoriale sunt
izolate ∫i nu sunt Ónc„ specifice Rom‚niei (acestea trebuie
avute Ón vedere conform SEC 95).

Œn perioada aprilie 1994 — iunie 2005, institu˛iile de
credit rezidente au raportat la BNR date statistice pentru
elaborarea balan˛ei de pl„˛i Ón baza Circularei BNR
nr. 7/1994 îNorme metodologice privind Ónregistrarea ∫i
raportarea opera˛iunilor valutare reprezent‚nd tranzac˛ii ce
se includ Ón Balan˛a de pl„˛i externe“. Potrivit prevederilor
circularei, institu˛iile de credit erau responsabile cu
identificarea ∫i codificarea tranzac˛iilor de natura balan˛ei
de pl„˛i potrivit metodologiei de balan˛„, aplicarea
principiului dublei intr„ri a tranzac˛iilor Ón balan˛„. Datele de
balan˛„ de pl„˛i raportate de institu˛iile de credit, precum ∫i
alte surse (Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, Ministerul
Finan˛elor Publice etc.) erau colectate Ón cadrul Serviciului
balan˛„ de pl„˛i, care ˛inea leg„tura cu raportorii ∫i era
responsabil de aspectele metodologice.

Sursa de date cea mai important„ utilizat„ pentru
calculul conturilor sectorului institu˛ional îRestul lumii“ ∫i a
VNB o reprezint„ balan˛a de pl„˛i. Œncep‚nd cu anul 2004,
anchetele anuale privind investi˛iile str„ine directe (ISD)
interne vor permite o m„surare mai bun„ a fluxurilor ∫i
stocurilor de investi˛ii directe, ceea ce va duce la o
Ómbun„t„˛ire a estim„rilor veniturilor din proprietate utilizate
Ón calculul VNB.
2. Balan˛a de pl„˛i
Cadrul general

Institu˛ia responsabil„ pentru elaborarea balan˛ei de pl„˛i
∫i a statisticilor pozi˛iei investi˛ionale interna˛ionale a
Rom‚niei este Banca Na˛ional„ a Rom‚niei (BNR), prin
Direc˛ia statistic„. Metodologia de elaborare a balan˛ei de
pl„˛i are la baz„ recomand„rile celei de-a cincea edi˛ii a
Manualului de balan˛„ de pl„˛i al Fondului Monetar
Interna˛ional (BPM 5), 1993. Datele de balan˛„ de pl„˛i se
elaboreaz„ ∫i se public„ lunar, trimestrial ∫i anual. BNR,
fiind banca central„, poate ac˛iona independent de Guvern
∫i poate coopera cu autorit„˛ile publice centrale ∫i locale Ón
vederea realiz„rii obiectivelor sale. Conducerea BNR este
stabilit„ de Parlamentul Rom‚niei.

De la 1 ianuarie 2005 a Ónceput s„ func˛ioneze un nou
sistem de colectare a datelor pentru elaborarea balan˛ei de
pl„˛i, al c„rui cadru legal este reprezentat de Norma BNR
nr. 2/2004 privind raportarea la Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei a unor opera˛iuni valutare, precum ∫i de Norma
BNR nr. 4/2004 privind raportarea statistic„ la BNR a
datelor pentru elaborarea balan˛ei de pl„˛i a Rom‚niei.
Pentru elaborarea balan˛ei de pl„˛i, BNR coopereaz„ cu
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor (ANV) ∫i cu Institutul
Na˛ional de Statistic„ (INS) privind statisticile comer˛ului
exterior. Clasific„rile ∫i defini˛iile privind statisticile
comer˛ului exterior sunt Ón mare m„sur„ Ón conformitate cu
recomand„rile BPM 5. Œn domeniul conturilor na˛ionale sunt
utilizate principiile SEC 95.
De asemenea, potrivit Conven˛iei de cooperare dintre
BNR ∫i INS, stabilit„ pentru a dezvolta fluxurile de
informa˛ii dintre cele dou„ institu˛ii, BNR furnizeaz„ INS
balan˛a de pl„˛i lunar, precum ∫i datele revizuite de balan˛„
de pl„˛i, atunci c‚nd acestea sunt disponibile.
Sistemul de colectare a datelor

Sistemul de colectare a datelor pentru elaborarea
balan˛ei de pl„˛i, Ón vigoare p‚n„ la 1 ianuarie 2005, a fost
un sistem de tip ITRS (International Transaction Reporting
System), bazat pe colectarea datelor prin intermediul
sistemelor de pl„˛i ale institu˛iilor de credit. B„ncile
transmiteau lunar informa˛ii referitoare la tranzac˛iile
derulate Ón nume ∫i cont propriu cu nereziden˛ii, precum ∫i
la tranzac˛iile derulate Ón numele clien˛ilor, Ón mod agregat.
Balan˛a de pl„˛i se elabora ∫i se publica lunar ∫i cuprindea
date cumulate de la Ónceputul anului p‚n„ Ón perioada de
raportare.
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Pentru anumite componente ale balan˛ei de pl„˛i s-au
utilizat surse de date adi˛ionale:
• ANV ∫i INS pentru informa˛ii privind balan˛a
comercial„;
• casele de schimb pentru turism;
• sistemul de management ∫i analiz„ financiar„ al
datoriei externe (DMFAS): o baz„ de date utilizat„ pentru a
monitoriza datoria extern„ a Rom‚niei. Baza de date este
administrat„ Ón comun de c„tre Ministerul Finan˛elor
Publice (pentru partea de datorie public„) ∫i de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei (pentru partea de datorie privat„).
Informa˛iile sunt introduse tranzac˛ie cu tranzac˛ie. Sunt, de
asemenea, disponibile date referitoare la emisiuni de
obliga˛iuni pe pie˛ele externe, dob‚nzi, trageri, ramburs„ri;
• bilan˛ul BNR, pentru estimarea activelor de rezerv„
(elimin‚ndu-se influen˛ele de curs);
• bilan˛urile monetare ale b„ncilor comerciale, pentru
determinarea activelor pe termen scurt ∫i pasivelor b„ncilor.
Aplicarea principiului Ónregistr„rii veniturilor la valoarea
datorat„ (îaccrual principle“) este limitat„ de faptul c„, Ón
cadrul unui sistem de balan˛„ de pl„˛i bazat pe sistemele
de pl„˛i ale institu˛iilor de credit, tranzac˛iile sunt colectate
la valoarea efectiv pl„tit„ ∫i nu la cea datorat„.
Pentru Ónregistrarea dob‚nzilor datorate, generate de
datoria extern„, se au Ón vedere m„suri pentru
Ómbun„t„˛irea software-ului utilizat, care s„ permit„ calculul
dob‚nzii datorate pentru fiecare tip de credit Ón perioada
de raportare.
Œn perioada 1994 — aprilie 2003 datele de balan˛„ de
pl„˛i au fost calculate Ón USD, iar Óncep‚nd cu luna iunie
2003, Ón euro.
Tranzac˛iile denominate Ón alte valute sunt transformate
Ón euro la cursul de schimb de la data tranzac˛iei. Pentru
datele ob˛inute din bilan˛uri sunt utilizate ratele de schimb
de la sf‚r∫itul perioadei.
Œn cadrul vechiului sistem de colectare a datelor
repartizarea geografic„ este disponibil„ pentru balan˛a
comercial„, precum ∫i pentru informa˛iile ob˛inute din
DMFAS (Ómprumuturi ∫i credite primite pe termen mediu ∫i
lung, obliga˛iuni etc.).
Raportorii sunt urm„torii:
1. Institu˛iile de credit rezidente
2. Autoritatea monetar„ (date privind activele de rezerv„
∫i alte tranzac˛ii ale autorit„˛ii monetare cu nereziden˛ii)
3. Administra˛ia public„:
• cheltuielile misiunilor diplomatice rom‚ne Ón str„in„tate,
primite o dat„ pe an de la Ministerul Afacerilor Externe;
• informa˛ii privind finan˛area nerambursabil„, de la
Ministerul Finan˛elor Publice (MFP);
• anularea datoriilor guvernamentale;
• datoria extern„ public„ ∫i public garantat„, disponibil„
de la MFP.
*) Tabelul este reprodus Ón facsimil.
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Balan˛a de pl„˛i se elaboreaz„ lunar de c„tre Direc˛ia
statistic„ a BNR ∫i este diseminat„ la aproximativ 45 de
zile de la sf‚r∫itul perioadei de referin˛„. Datele anuale
revizuite sunt disponibile Ón aproximativ 6 luni de la
sf‚r∫itul anului.
Caracteristici ale noului sistem de colectare a datelor pentru balan˛a
de pl„˛i

Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2005 a Ónceput s„ func˛ioneze
un nou sistem de colectare a datelor pentru elaborarea
balan˛ei de pl„˛i. Noul sistem este, de asemenea, un
sistem de raportare indirect„, bazat pe colectarea datelor
prin intermediul sistemelor de pl„˛i ale institu˛iior de credit
∫i completat cu raport„ri directe, precum ∫i cu cercetarea
statistic„ privind investi˛iile directe ale nereziden˛ilor Ón
Rom‚nia.
Institu˛iile de credit raporteaz„ tranzac˛iile derulate cu
nereziden˛ii Ón nume ∫i pe cont propriu Ón mod agregat, Ón
func˛ie de natura tranzac˛iei, de valut„ ∫i de ˛ara
partenerului nerezident.
Clien˛ii b„ncilor declar„ tranzac˛iile cu nereziden˛ii Ón
formulare statistice speciale: unele pentru Óncas„ri
(Declara˛ie de Óncasare extern„ îDIE“), unele pentru pl„˛i
(Declara˛ie/Dispozi˛ie de plat„ extern„ îDPE“). Pentru a
reduce efortul clien˛ilor, precum ∫i al institu˛iilor de credit,
BNR a elaborat îGhidul pentru descrierea tranzac˛iilor Ón
formularele DIE ∫i DPE“, cu ajutorul c„ruia clien˛ii pot
completa rubrica îdescrierea tranzac˛iei“ select‚nd una
dintre sintagmele prezentate Ón ghid, potrivit„ tipului de
opera˛iune derulat cu nereziden˛ii. B„ncile raporteaz„
electronic tranzac˛iile clien˛ilor lor, Ón sistem tranzac˛ie-cutranza˛ie, pentru a putea fi verificate ∫i, Ón final, validate de
c„tre BNR.
Œn cadrul noului sistem de colectare a datelor sunt
disponibile informa˛iile privind repartizarea geografic„ a
opera˛iunilor.
Persoanele juridice care au conturi deschise la institu˛ii
de credit nerezidente raporteaz„ direct c„tre BNR —
Direc˛ia statistic„ tranzac˛iile derulate prin aceste conturi.
Cercetarea statistic„ privind investi˛iile str„ine directe
(ISD) a fost lansat„ Ón anul 2004, pentru anul 2003,
urm‚nd a fi derulat„ anual, Ón mod regulat.
Œmbun„t„˛irile aduse prin noul sistem de colectare a
datelor de balan˛„ de pl„˛i au drept scop cre∫terea calit„˛ii
datelor din balan˛„, cu consecin˛e pozitive privind calculul
indicatorului VNB.
3. Trecerea de la balan˛a de pl„˛i la indicatorii conturilor
na˛ionale

Trecerea de la indicatorii balan˛ei de pl„˛i la cei ai
conturilor na˛ionale este eviden˛iat„ Ón tabelul*) urm„tor.
Tranzac˛iile referitoare la servicii ∫i venituri, preluate din
balan˛a de pl„˛i, sunt Ónregistrate la valoarea efectiv pl„tit„
∫i sunt utilizate direct Ón conturile na˛ionale.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 478/2.VI.2006
Trecerea de la indicatorii balan˛ei de pl„˛i la agregatele conturilor na˛ionale
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Contul ce face tranzi˛ia de la PIB la VNB ∫i include
datele privind sectorul îRestul lumii“ este îContul de
alocare a veniturilor primare“. Soldul acestui cont Ól
reprezint„ soldul veniturilor primare (la nivelul fiec„rui
sector institu˛ional)/VNB (la nivelul economiei totale).
O importan˛„ deosebit„ pentru calculul tranzi˛iei de la
PIB la VNB o au veniturile. Din acest punct de vedere
trebuie precizat momentul Ónregistr„rii acestor venituri, care
sunt: venituri din munc„, venituri din investi˛ii directe,
venituri din investi˛ii de portofoliu, venituri din alte investi˛ii
de capital. Œn principiu, toate fluxurile ce se refer„ la
venituri din investi˛ii trebuie Ónregistrate la momentul la care
trebuie pl„tite ∫i nu la momentul pl„˛ii efective. Potrivit
metodologiei de balan˛„ de pl„˛i, dividendele se
Ónregistreaz„ Ón momentul la care sunt repartizate ∫i nu la
momentul pl„˛ii efective. Pentru dob‚nzi, dac„ pl„˛ile se
refer„ la o perioad„ de timp egal„ sau Ónainte de perioada
acoperit„ de statisticile balan˛ei de pl„˛i, atunci acestea
trebuie Ónregistrate c‚nd devin scadente, nu c‚nd sunt
efectiv pl„tite. Dac„ plata dob‚nzii se refer„ la o perioad„
de timp dup„ perioada de referin˛„ a balan˛ei de pl„˛i,
atunci trebuie Ómp„r˛it„ propor˛ional de-a lungul duratei de
via˛„ a instrumentului.
Atunci c‚nd acumularea venitului este Ónregistrat„ Ón
alte perioade dec‚t cea a pl„˛ii efective, o intrare
contabil„ Ón contul financiar trebuie compensat„ cu o
intrare de venit Ón contul curent. Acest drept financiar este
anulat la momentul la care dob‚nda este efectiv pl„tit„.
Œn timp ce datele privind veniturile din munc„, veniturile
din investi˛ii directe ∫i de portofoliu, precum ∫i dob‚nzile
Óncasate din creditele acordate nereziden˛ilor sunt raportate
de institu˛iile de credit, dob‚nzile pl„tite la creditele
financiare ∫i comerciale pe termen mediu ∫i lung sunt
preluate din DMFAS.
Capitolul îTransferuri curente“ al balan˛ei de pl„˛i este
important pentru calculul secven˛ei de conturi din Tabelul
conturilor economice integrate ∫i, Ón particular, pentru
tranzi˛ia de la VNB la venitul disponibil brut. Contul de
capital ∫i financiar este important pentru calculul contului
varia˛iilor nete ale patrimoniului datorate economisirii ∫i
transferurilor de capital din Tabelul conturilor economice
integrate al sistemului de conturi na˛ionale rom‚ne∫ti.
Remunerarea salaria˛ilor (D.1)

Datele pentru sectorul gospod„riile popula˛iei (S.14)
corespund cu totalul remuner„rii pl„tite de sectoarele
institu˛ionale interne ale ˛„rii c„tre persoanele angajate,
rezidente sau nerezidente (din contul de exploatare), plus
remunerarea reziden˛ilor care lucreaz„ Ón afar„ minus
remunerarea nereziden˛ilor care lucreaz„ Ón economia
na˛ional„.
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Datele pentru îRestul lumii“ sunt luate direct din
conturile balan˛ei de pl„˛i, f„r„ nici o alt„ ajustare.
Veniturile din munc„ sunt raportate de c„tre institu˛iile
de credit ∫i includ salariile ∫i compensa˛iile pl„tite
reziden˛ilor rom‚ni de c„tre angajatorii nereziden˛i pentru
munca sezonier„ sau pe termen scurt (mai pu˛in de un
an), precum ∫i salariile ∫i compensa˛iile pl„tite salaria˛ilor
nereziden˛i de c„tre angajatorii reziden˛i.
Œn noul sistem de balan˛„ de pl„˛i (implementat din
ianuarie 2005) noi surse de date au devenit disponibile,
incluz‚nd tranzac˛iile realizate prin conturile deschise de
reziden˛i Ón str„in„tate ∫i unele informa˛ii referitoare la
cheltuielile ambasadelor Rom‚niei din str„in„tate.
Totu∫i, Ón sistemele de balan˛„ de pl„˛i bazate pe
utilizarea sistemelor de pl„˛i ale b„ncilor, distinc˛ia dintre
veniturile din munc„ ∫i transferurile lucr„torilor din
str„in„tate este Ón unele cazuri foarte greu de realizat. Œn
practic„, persoanele ce lucreaz„ Ón afar„ pot transfera bani
c„tre familiile lor sub form„ de numerar, mai degrab„
dec‚t prin sistemul bancar (canale oficiale).
De asemenea, limit„rile acestor sisteme determin„ ca
impozitele ∫i contribu˛iile sociale pl„tite de c„tre angajatorii
nereziden˛i Ón numele salaria˛ilor s„ nu poat„ fi eviden˛iate
Ón balan˛a de pl„˛i ∫i, Ón consecin˛„, Ón conturile sectorului
îRestul lumii“.
Ambasadele Rom‚niei din str„in„tate raporteaz„ lunar la
BNR principalele tipuri de cheltuieli Ón str„in„tate, aprobate
conform bugetului Ministerului Afacerilor Externe. Sunt
incluse astfel anumite sume reprezent‚nd salariile pl„tite
nereziden˛ilor, dar aceste sume nu pot fi identificate
separat Ón prezent. Mai multe investiga˛ii Ómpreun„ cu
Ministerul Afacerilor Externe trebuie realizate pentru a
determina modalit„˛ile prin care aceste date se pot ob˛ine.
Œn ceea ce prive∫te misiunile militare rom‚ne∫ti Ón afar„,
sunt disponibile numai informa˛iile privind salariile
personalului rezident. Salariile pl„tite nereziden˛ilor pentru
serviciile prestate nu sunt disponibile Ón noul sistem. Œn
acest moment Rom‚nia nu are baze militare proprii Ón
afara ˛„rii, organiz‚nd numai misiuni militare sezoniere.
Anumite surse de date alternative poten˛iale (cum ar fi
ancheta for˛ei de munc„, num„rul de lucr„tori nereziden˛i
etc.) vor fi investigate de c„tre INS pentru a ob˛ine mai
multe informa˛ii.
Œn vederea Ómbun„t„˛irii estim„rii veniturilor din munc„
vor fi Óntreprinse cercet„ri privind:
• posibilitatea ca informa˛iile privind veniturile din munc„
Óncasate de reziden˛ii rom‚ni Ón str„in„tate s„ fie
disponibile de la ˛„rile partenere, cum ar fi Germania,
Italia, Spania, Ungaria etc.;
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• posibilitatea ca ambasadele str„ine din Rom‚nia s„
ofere informa˛ii privind salariile pl„tite personalului salariat
local.
Impozitele pe produc˛ie ∫i importuri (D.2)

Secven˛a de conturi îAlocarea veniturilor primare“
include, de asemenea, indicatorul D.2 (impozite pe
produc˛ie ∫i importuri), dar acesta nu este relevant pentru
tranzi˛ia de la PIB la VNB pentru Rom‚nia, deoarece
datele nu sunt disponibile pentru conturile sectorului îRestul
lumii“.
Œn prezent, impozitele nu sunt Ónregistrate Ón balan˛a de
pl„˛i din Rom‚nia sau Ón tranzi˛ia PIB-VNB. Din momentul
Ón care Rom‚nia va adera la Uniunea European„, aceste
tipuri de taxe pe produc˛ie ∫i importuri ar trebui Ónregistrate
Ón conturile îRestului lumii“.
Verific„ri trebuie Óntreprinse Ómpreun„ cu Ministerul
Finan˛elor Publice pentru a stabili dac„ datele vor fi
disponibile din momentul ader„rii la Uniunea European„,
precum ∫i modul de Ónregistrare a acestor tranzac˛ii.
Subven˛iile (D.3)

îContul de alocare a veniturilor primare“ din Tabelul
conturilor economice integrate nu cuprinde pentru moment
subven˛iile primite sau pl„tite c„tre îRestul lumii“. Prin
urmare, astfel de subven˛ii nu sunt eviden˛iate Ón calculul
tranzi˛iei de la PIB la VNB.
Din momentul ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„,
moment Ón care economia va putea beneficia de astfel de
subven˛ii, sumele respective vor fi Ónregistrate Ón conturile
sectorului îRestul lumii“ (∫i Ón balan˛a de pl„˛i). Verific„ri
trebuie Óntreprinse Ómpreun„ cu Ministerul Finan˛elor Publice
pentru a stabili sursa acestor informa˛ii, pentru includerea
lor Ón statisticile oficiale din momentul ader„rii la Uniunea
European„, precum ∫i modul lor de Ónregistrare.
Dob‚nzile c„tre/de la îRestul lumii“ (D.41)

Œncas„rile ∫i pl„˛ile de dob‚nzi sunt identificate pentru
toate tipurile de instrumente financiare — Ómprumuturi,
(inclusiv Ómprumuturi mam„-fiic„, leasing financiar), credite
comerciale ∫i depozite, valori mobiliare, instrumente ale
pie˛ei monentare. Dob‚nzile sunt, de asemenea,
Ónregistrate Ón contul de venituri al balan˛ei de pl„˛i Ón
func˛ie de sectorul institu˛ional (autoritatea monetar„,
administra˛ii publice, sectorul bancar, alte sectoare).
Principala surs„ de date pentru colectarea informa˛iilor
referitoare la dob‚nzile Óncasate de la nereziden˛i, precum
∫i pentru dob‚nzile pl„tite la credite ∫i depozite pe termen
scurt o constituie raport„rile sectorului bancar. Dob‚nzile
pl„tite pentru Ómprumuturile pe termen lung primite de la
nereziden˛i sunt preluate din DMFAS (Sistemul de
management ∫i analiz„ financiar„ al datoriei externe), ce
con˛ine detalii privind derularea Ómprumuturilor pe termen
lung primite de la nereziden˛i (inclusiv tranzac˛ii cu valori

mobiliare de natura datoriei). Œn lipsa unui software dedicat
estim„rii dob‚nzilor datorate Ón fiecare perioad„ de
raportare, pentru fiecare credit, fluxurile de dob‚nzi pl„tite
la Ómprumuturile pe termen lung se Ónregistreaz„ la
valoarea efectiv pl„tit„ ∫i nu la cea datorat„ (îaccrued“).
Aceast„ limitare ar putea fi solu˛ionat„ de o versiune
Ómbun„t„˛it„ a DMFAS.
Este de a∫teptat o cre∫tere a calit„˛ii datelor privind
dob‚nzile aferente tuturor tipurilor de instrumente financiare
ca urmare a implement„rii noului sistem de colectare a
datelor, datorit„ monitoriz„rii acestora Ón sistem tranzac˛iecu-tranzac˛ie. DMFAS poate fi utilizat pentru validarea ∫i
verificarea fluxurilor dob‚nzilor raportate prin sistemul de
balan˛„.
Pentru estimarea dob‚nzilor, numai elementul îalte
investi˛ii de capital (dob‚nzi)“, inclus Ón totalul dob‚nzilor
din balan˛a de pl„˛i, este luat Ón calculul VNB. Indicatorul
este ob˛inut din valorile Ón euro ale balan˛ei de pl„˛i
trimestriale. Pentru fiecare valoare trimestrial„ Ón euro a
pozi˛iei îVenituri din alte investi˛ii de capital (dob‚nzi)“ este
aplicat„ rata medie de schimb valutar trimestrial„. Valorile
ob˛inute sunt Ónsumate pentru a ob˛ine valoarea anual„,
care este apoi convertit„ Ón euro. Astfel, este ob˛inut„ o
rat„ medie anual„ de schimb, care este apoi aplicat„
asupra valorilor totale ale creditelor ∫i debitelor Ón euro,
rezult‚nd valoarea total„ Ón moned„ na˛ional„ a dob‚nzilor
ce sunt incluse Ón conturile na˛ionale. Aceast„ metod„ este
utilizat„ pentru a elimina modific„rile structurale care pot
ap„rea pe parcursul anului pentru to˛i indicatorii balan˛ei de
pl„˛i utiliza˛i Ón calculul conturilor na˛ionale. Datorit„ acestui
fapt, eventuala transformare a sumelor referitoare la pozi˛ia
îVenituri din alte investi˛ii de capital (dob‚nzi)“ din balan˛a
de pl„˛i Ón moned„ na˛ional„ ar conduce la mici diferen˛e
fa˛„ de sumele Ón lei Ónregistrate pentru indicatorul D.41 Ón
conturi na˛ionale pentru sectorul îRestul lumii“.
Venituri distribuite ale societ„˛ilor — dividende (D.421)

Indicatorul D.421 îdividende“ se ob˛ine din datele
Ónregistrate la pozi˛iile îvenituri din investi˛ii directe“ ∫i
îvenituri din investi˛ii de portofoliu“ din balan˛a de pl„˛i. Din
cele dou„ pozi˛ii din balan˛a de pl„˛i se includ numai
veniturile din proprietate, excluz‚ndu-se veniturile din
instrumente de natura datoriei.
Œncep‚nd cu anul 2003, datele anuale privind
dividendele repartizate investitorilor direc˛i nereziden˛i sunt
preluate din îCercetarea statistic„ privind investi˛iile str„ine
directe Ón Rom‚nia“, lansat„ de BNR Ón colaborare cu INS.
Cercetarea statistic„ asigur„ datele necesare determin„rii
investi˛iilor str„ine directe pe principalele activit„˛i ale
economiei na˛ionale, pe regiuni de dezvoltare ∫i pe ˛„ri de
provenien˛„. Totodat„, rezultatele cercet„rii statistice sunt
utilizate la estimarea datelor privind investi˛iile str„ine
directe din anul urm„tor.
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Profitul reinvestit din investi˛ii str„ine directe (D. 43)

Investi˛ii str„ine directe (ISD) Ón Rom‚nia
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Pentru aceasta, Ón contul de profit ∫i pierderi al
companiilor de asigurare trebuie identificate separat

P‚n„ Ón anul 2003, ISD din balan˛a de pl„˛i nu
includeau valoarea profitului reinvestit. Ulterior, aceast„
omisiune a fost corectat„ prin utilizarea datelor rezultate
din îCercetarea statistic„ privind investi˛iile str„ine directe
Ón Rom‚nia“, cu periodicitate anual„. Cercetarea statistic„
se bazeaz„ pe Registrul ISD, creat prin combinarea
informa˛iilor din dou„ surse administrative. Registrul
comer˛ului ∫i Registrul statistic al afacerilor (REGIS).
Obiectul cercet„rii statistice ISD Ól constituie Óntreprinderile
cu investi˛ie str„in„ direct„ (minimum 10% participare a
capitalului str„in). Colectarea informa˛iilor se efectueaz„
prin intermediul chestionarelor, iar sursa pentru completarea
acestora o constituie bilan˛ul contabil ∫i alte eviden˛e
financiar-contabile.

fondurile proprii, respectiv rezervele tehnice care reprezint„

Cercetarea statistic„ permite calcularea profitului
reinvestit ca diferen˛„ Óntre profitul net ∫i dividendele
repartizate. Œntruc‚t Óntreprinderile de investi˛ie direct„ nu
pot Ónc„ furniza informa˛ii distincte referitoare la profitul
opera˛ional ∫i cel excep˛ional (care ar trebui exclus din
calculul profitului reinvestit), pentru moment nu se poate
determina profitul opera˛ional (din activitatea de baz„)
conform standardelor interna˛ionale.

• chirii pe z„c„minte, care reprezint„ redeven˛e

Investi˛ii directe ale reziden˛ilor Ón str„in„tate
ITRS reprezint„ principala surs„ de date pentru fluxuri,
stocurile fiind determinate prin cumularea fluxurilor. De
aceea, Ón balan˛a de pl„˛i nu sunt Ónregistrate informa˛ii
privind profitul reinvestit aferent investi˛iilor directe ale
reziden˛ilor Ón str„in„tate. BNR inten˛ioneaz„ s„ realizeze o
cercetare statistic„ anual„ privind ISD ale reziden˛ilor Ón
str„in„tate, care va permite determinarea ISD ∫i a
veniturilor conexe.
Venituri din proprietate atribuite asigura˛ilor (D. 44)

Indicatorul îVenituri din proprietate atribuite asigura˛ilor“
(D.44) nu este Ón prezent inclus Ón conturile na˛ionale.
Œntruc‚t metodologia de elaborare a balan˛ei de pl„˛i nu
prevede identificarea distinct„ a acestor tipuri de tranzac˛ii
Ón cadrul pozi˛iei îAsigur„ri“, nu este posibil„ estimarea
acestui tip de flux. Pentru a stabili oportunitatea includerii
acestor venituri este necesar„ evaluarea activit„˛ii
companiilor de asigurare din Rom‚nia.
Acest proces se va desf„∫ura Ón dou„ etape:
• determinarea lui D.44 pe ansamblul economiei,
pornind de la modalitatea de Ónregistrare a acestor
informa˛ii Ón contul de profit ∫i pierderi ale companiilor de
asigurare;
• sectorizarea lui D.44 pe intern ∫i îRestul lumii“.

active ale de˛in„torilor de poli˛e de asigurare. Œn veniturile
din proprietate atribuite de˛in„torilor de poli˛e de asigurare
trebuie incluse numai Óncas„rile din investirea rezervelor
tehnice.
Chirii (D. 45)

Acest indicator cuprinde urm„toarele elemente:
• chirii pe terenuri, reprezent‚nd chiria pe care un
proprietar funciar o prime∫te de la locatar. Nu se includ
chiriile pe cl„dirile sau locuin˛ele plasate pe respectivul
teren;

percepute de proprietarii de z„c„minte minerale ∫i de
combustibili fosili Ón schimbul Ónchirierii acestora, pe o
perioad„ determinat„, Ón vedereea prospect„rii sau
exploat„rii.
Pentru sectorul îRestul lumii“ informa˛iile trebuie
separate, pe baza datelor ce pot fi colectate prin Ancheta
structural„ Ón Óntreprinderi (ASA). Œn acest sens, Ón ASA ar
trebui incluse o serie de Óntreb„ri suplimentare.
III. Diseminarea datelor privind VNB
Diseminarea datelor privind VNB pe plan na˛ional se
face prin intermediul publica˛iilor statistice: Anuarul statistic
al Rom‚niei, Conturi

na˛ionale ∫i Rom‚nia Ón cifre.

Termenul de raportare a datelor privind VNB la
Eurostat, respectiv a datelor provizorii pentru anul
precedent, precum ∫i a celor revizuite pentru anii anteriori,
stabilit prin Directiva Consiliului 89/130/CEE, Euratom din
13 februarie 1989 privind armonizarea calcul„rii produsului
na˛ional brut la pre˛urile pie˛ei, este 1 octombrie. Œn cazul
Ón care intervin modific„ri Ón ceea ce prive∫te procedurile
utilizate sau sursele de date, acestea vor fi transmise la
Eurostat Ómpreun„ cu datele raportate.
De asemenea, sunt transmise periodic inventare de
surse ∫i metode privind trecerea de la PIB la VNB,
inventare ce con˛in informa˛ii privind modul Ón care a fost
calculat VNB. Un astfel de inventar a fost transmis la
Eurostat Ón anul 2005.
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IV. Plan de lucru propus
Indicatorul

Remunerarea salaria˛ilor

Termenul
propus

Activit„˛ile de Óntreprins

INS ∫i BNR trebuie s„ investigheze urm„toarele posibilit„˛i:
— schimbul de informa˛ii cu ˛„rile vecine privind lucr„torii sezonieri:
num„rul, salariul mediu;
— colaborarea cu companiile de recrutare cu contract de munc„
a for˛ei de munc„ din Rom‚nia ∫i cu Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei;
— includerea Ón chestionarul anchetei for˛ei de munc„ Ón gospod„rii
a unor Óntreb„ri privind num„rul membrilor de familie care lucreaz„
Ón str„in„tate pe perioade mai mici de un an;
— colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a ob˛ine
informa˛ii privind salariile pl„tite func˛ionarilor de la ambasadele
Rom‚niei Ón str„in„tate.

2007

2006
2007
2006
Óncep‚nd
cu anul
ader„rii la
Uniunea
European„
Óncep‚nd cu
anul
ader„rii la
Uniunea
European„

Impozite pe produc˛ie
∫i pe importuri

Subven˛ii

Datele vor fi furnizate de MFP

Dob‚nzi

Procurarea unei noi versiuni a software-ului utilizat pentru DMFAS,
care s„ permit„ colectarea datelor privind dob‚nzile pe principiul
dreptului constatat

2006

Venitul distribuit
al Óntreprinderilor
(dividende)

Introducerea cercet„rii statistice privind investi˛iile directe
ale reziden˛ilor Ón str„in„tate Ón anul 2005

2006

Profit reinvestit

Aplicarea conceptului de profit opera˛ional curent

Venituri din proprietate
atribuite de˛in„torilor
de poli˛e de asigurare

Identificarea separat„ Ón bilan˛urile companiilor de asigurare
a fondurilor proprii ∫i a rezervelor tehnice

odat„ cu
implementarea IFRS
2006

Opera˛iuni specifice contabilit„˛ii na˛ionale
Codul
opera˛iunii

Denumirea opera˛iunii

P. 6

Exporturile de bunuri ∫i servicii

P. 61

Exporturile de bunuri

P. 62
P. 7

Exporturile de servicii
Importurile de bunuri ∫i servicii

P. 71

Importurile de bunuri

P. 72
D. 1

Importurile de servicii
Remunerarea salaria˛ilor

D. 41

Dob‚nzile

Defini˛ia opera˛iunii

Opera˛iuni (v‚nz„ri, troc, dona˛ii sau transferuri) prin care
reziden˛ii furnizeaz„ bunuri ∫i servicii nereziden˛ilor
Opera˛iuni (v‚nz„ri, troc, dona˛ii sau transferuri) prin care
reziden˛ii furnizeaz„ bunuri nereziden˛ilor
Toate serviciile furnizate de c„tre reziden˛i nereziden˛ilor
Opera˛iuni (v‚nz„ri, troc, dona˛ii sau transferuri) prin care
nereziden˛ii furnizeaz„ bunuri ∫i servicii reziden˛ilor
Opera˛iuni (v‚nz„ri, troc, dona˛ii sau transferuri) prin care
nereziden˛ii furnizeaz„ bunuri reziden˛ilor
Toate serviciile furnizate de c„tre nereziden˛i reziden˛ilor
Totalul remuner„rilor Ón bani sau Ón natur„ pe care
le pl„tesc patronii salaria˛ilor lor cu titlu de plat„ a muncii
prestate de ace∫tia din urm„ Ón cursul perioadei
de referin˛„
Diferen˛a dintre valoarea pe care debitorul este obligat
s„ o pl„teasc„ creditorului Ón cursul unei perioade
determinate ∫i valoarea de baz„
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Codul
opera˛iunii

Denumirea opera˛iunii

D. 421

Dividendele

D. 51

Impozitele pe venit

D. 74

Cooperare interna˛ional„ curent„

D. 75

Transferuri curente diverse

D. 99

Alte transferuri de capital
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Defini˛ia opera˛iunii

O form„ de venit din proprietate la care au dreptul
ac˛ionarii care au pus capital la dispozi˛ia unei societ„˛i
Impozite care vizeaz„ veniturile, beneficiile ∫i c‚∫tigurile
Ón capital
Acoper„ toate opera˛iunile de transfer Ón bani sau Ón
natur„ Óntre administra˛iile publice na˛ionale ∫i administra˛iile
publice din îRestul lumii“ sau organiza˛iile interna˛ionale,
altele dec‚t ajutoarele pentru investi˛ii ∫i celelalte transferuri
de capital
Includ transferuri curente c„tre institu˛iile f„r„ scop
lucrativ Ón serviciul gospod„riilor popula˛iei, transferuri
curente Óntre gospod„riile popula˛iei, amenzi ∫i penalit„˛i,
loterii ∫i jocuri de noroc, indemniza˛ii compensatorii etc.
Opera˛iunile de transfer, altele dec‚t ajutoarele pentru
investi˛ii ∫i impozitele pe capital care, de∫i nu constituie
opera˛iuni de reparti˛ie a venitului, opereaz„
o redistribuire a economiei sau a patrimoniului Óntre
diferitele sectoare ale economiei sau cu restul lumii

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr. 1.221/2005
pentru stabilirea Metodologiei cercet„rii statistice privind efectivele de animale existente la
1 decembrie ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„
Œn temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de
Statistic„,
˛in‚nd seama de directivele Consiliului nr. 93/23-24-25/CEE, publicate Ón JO L nr. 149 din 21 iunie 1993,
Directiva Consililului nr. 97/77/CE, publicat„ Ón JO L nr. 010 din 16 ianuarie 1998, ∫i Directiva Consiliului nr. 96/16/CE,
publicat„ Ón JO L nr. 078 din 28 martie 1996,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Comitetului de avizare metodologic„ nr. 8 din 22 septembrie 2004,
pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de
Statistic„ nr. 1.221/2005 pentru stabilirea Metodologiei
cercet„rii statistice privind efectivele de animale existente la
1 decembrie ∫i produc˛ia animal„ ob˛inut„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 55 din
20 ianuarie 2006, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— Dup„ paragraful 5.2 al punctului 5 din anex„ se
introduce un nou paragraf, paragraful 5.3, cu urm„torul
cuprins:
î5.3 Transmiterea datelor cercet„rii statistice ∫i a
estim„rilor statistice la Eurostat se face:
— p‚n„ la 15 februarie anul urm„tor, datele provizorii
pentru efectivele de bovine ∫i porcine la nivel na˛ional;
— p‚n„ la 15 februarie anul urm„tor, estim„rile
produc˛iei indigene brute (GIP) privind efectivele de porcine
pentru al treilea trimestru;

— p‚n„ la 15 februarie anul urm„tor, estim„rile
produc˛iei indigene brute (GIP) privind efectivele de bovine
pentru primele 6 luni;
— p‚n„ la 1 martie anul urm„tor, datele provizorii
pentru efectivele de ovine ∫i caprine la nivel na˛ional;
— p‚n„ la 1 martie anul urm„tor, estim„rile produc˛iei
indigene brute (GIP) pentru efectivele de ovine ∫i caprine;
— p‚n„ la 1 aprilie anul urm„tor, datele finale pentru
efectivele de bovine, porcine, ovine ∫i caprine la nivel
na˛ional;
— p‚n„ la 15 mai anul urm„tor, datele finale pentru
efectivele de bovine, porcine, ovine ∫i caprine la nivel
regional;
— p‚n„ la 15 mai Ón anii pari se vor transmite
rezultatele finale, pe clase de m„rime a efectivelor de
animale, la nivel na˛ional;
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— p‚n„ la 30 iunie anul urm„tor datele finale
pentru produc˛ia ∫i utilizarea laptelui Ón exploata˛iile
agricole (Tabelul C) la nivel na˛ional ∫i datele finale

pentru produc˛ia de lapte de vac„ (Tabelul I) la nivel
regional.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Vergil Voineagu
Bucure∫ti, 22 mai 2006.
Nr. 539.

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr. 1.222/2005
pentru stabilirea Metodologiei cercet„rii statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie
Œn temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de
Statistic„,
˛in‚nd seama de Directiva Consiliului nr. 93/24/CE, publicat„ Ón JO L nr. 149 din 21 iunie 1993,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Comitetului de avizare metodologic„ nr. 3 din 27 februarie 2004,
pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de
Statistic„ nr. 1.222/2005 pentru stabilirea Metodologiei
cercet„rii statistice privind efectivele de bovine existente la
1 iunie, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 55 din 20 ianuarie 2006, se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
— Dup„ paragraful 5.2 al punctului 5 din anex„ se
introduce un nou paragraf, paragraful 5.3, cu urm„torul
cuprins:
î5.3 Transmiterea datelor cercet„rii statistice ∫i a
estim„rilor statistice la Eurostat se face:

— p‚n„ la data de 30 septembrie a anului curent,
datele provizorii;
— p‚n„ la data de 15 octombrie a anului curent, datele
finale;
— p‚n„ la data de 1 octombrie a anului curent,
estim„rile produc˛iei indigene brute (GIP) privind efectivele
de bovine, pentru cel de-al doilea semestru.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Vergil Voineagu
Bucure∫ti, 22 mai 2006.
Nr. 540.

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr. 1.223/2005
pentru stabilirea Metodologiei cercet„rii statistice privind efectivele de porcine existente la
1 aprilie/1 august
Œn temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de
Statistic„,
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˛in‚nd seama de Directiva Consiliului nr. 93/23/CE, publicat„ Ón JO L nr. 149 din 21 iunie 1993,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Comitetului de avizare metodologic„ nr. 3 din 27 februarie 2004,
pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de
Statistic„ nr. 1.223/2005 pentru stabilirea Metodologiei
cercet„rii statistice privind efectivele de porcine existente la
1 aprilie/1 august, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 55 din 20 ianuarie 2006, se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Dup„ paragraful 5.2 al punctului 5 din anex„ se
introduce un nou paragraf, paragraful 5.3, cu urm„torul
cuprins:
î5.3 Transmiterea datelor cercet„rii statistice ∫i a
estim„rilor statistice la Eurostat se face:
— p‚n„ la data de 15 iunie a anului curent, datele
provizorii pentru cercetarea statistic„ din aprilie;
— p‚n„ la data de 15 iunie a anului curent, estim„rile
produc˛iei indigene brute (GIP) privind efectivele de porcine,
pentru primul trimestru al anului urm„tor;

— p‚n„ la data de 1 august a anului curent, datele
finale pentru cercetarea statistic„ din luna aprilie;
— p‚n„ la data de 15 octombrie a anului curent, datele
provizorii pentru cercetarea statistic„ din luna august;
— p‚n„ la data de 15 octombrie a anului curent,
estim„rile produc˛iei indigene brute (GIP) privind efectivele
de porcine, pentru al doilea

trimestru al anului urm„tor;

— p‚n„ la data de 1 decembrie a anului curent, datele
finale pentru cercetarea statistic„ din luna august.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Vergil Voineagu

Bucure∫ti, 22 mai 2006.
Nr. 541.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTI™TI DIN ROM¬NIA
COLEGIUL MEDICILOR DENTI™TI DIN ROM¬NIA

DECIZIE
privind calitatea de membru al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia
a medicilor Ón specialitatea chirurgie oral„ ∫i maxilo-facial„
Œn temeiul titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, referitor la exercitarea profesiei
de medic dentist, precum ∫i Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia ∫i v„z‚nd
Referatul Comisiei de aviz„ri acredit„ri din cadrul Consiliului na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia,
Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia decide:
Art. 1. — (1) Medicii care la data intr„rii Ón vigoare a specialitatea chirurgie oral„ ∫i maxilo-facial„ ulterior intr„rii
titlului XIII din Legea nr. 95/2006 aveau drept de liber„ Ón vigoare a titlului XIII din Legea nr. 95/2006.
practic„ Ón specialitatea chirurgie oral„ ∫i maxilo-facial„ sunt
Art. 2. — Medicii prev„zu˛i la art. 1 au toate drepturile
de drept membri ai Colegiului Medicilor Denti∫ti din ∫i obliga˛iile ce deriv„ din calitatea de membru al Colegiului
Rom‚nia.
Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia.
(2) Au dreptul de a se Ónscrie Ón Colegiul Medicilor
Art. 3. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Denti∫ti din Rom‚nia to˛i medicii denti∫ti care au dob‚ndit Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia,
Augustin Mihai
Bucure∫ti, 20 mai 2006.
Nr. 5.
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COLEGIUL MEDICILOR DENTI™TI DIN ROM¬NIA

DECIZIE
privind stabilirea procedurii de verificare ∫i atestare a nivelului profesional al medicilor
care au Óntrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat Óntr-o situa˛ie de incompatibilitate
pe o perioad„ mai mare de 5 ani
Œn temeiul art. 479 ∫i 505 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii,
Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia decide:
Art. 1. — Medicii denti∫ti care au Óntrerupt exercitarea
profesiei de medic pentru o perioad„ consecutiv„ mai mare
de 5 ani pierd de drept calitatea de membru al Colegiului
Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia ∫i dreptul de a exercita
profesia de medic dentist.
Art. 2. — (1) Œn vederea redob‚ndirii calit„˛ii de membru
al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia ∫i a dreptului
de liber„ practic„, medicii sunt obliga˛i s„ urmeze un
program de preg„tire profesional„ sub forma unui stagiu
practic cu durata de 6 luni.
(2) Œn cazul Óntreruperii exercit„rii profesiei de medic pe
o perioad„ mai mare de 10 ani, prin excep˛ie de la
prevederile alin. (1), durata stagiilor va fi de dou„ ori mai
mare.
(3) La finalizarea programului de preg„tire profesional„
medicul va sus˛ine un examen privind reatestarea
profesional„ ∫i redob‚ndirea calit„˛ii de membru al
Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia. Œnscrierea la
examen se va face Ón baza dovezii privind efectuarea
stagiului de preg„tire profesional„ ∫i realizarea Ón anul
respectiv a unui num„r de 40 de credite de educa˛ie
medical„ continu„.
Art. 3. — Stagiile practice de preg„tire profesional„ se
vor desf„∫ura Ón cabinetele medicilor denti∫ti care au o
vechime neÓntrerupt„ Ón profesie mai mare de 8 ani ∫i
gradul de medic primar Ón specialitatea respectiv„.

Art. 4. — (1) La finalul perioadei prev„zute la art. 2
medicul va primi de la medicul coordonator o atestare
privind parcurgerea perioadei de preg„tire profesional„ ∫i
propunerea de reacordare a dreptului de liber„ practic„.
(2) Examenul prev„zut la art. 2 alin. (3) se va sus˛ine
Ón fa˛a unei comisii formate din medici cu un grad
profesional cel pu˛in egal cu cel al medicului care dore∫te
reatestarea profesional„ ∫i redob‚ndirea calit„˛ii de membru
al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia. Comisia se
aprob„ de consiliul colegiului respectiv.
Art. 5. — Pentru activitatea desf„∫urat„, Ón baza
adeverin˛ei eliberate Ón acest sens de colegiile teritoriale,
medicii coordonatori vor beneficia de acordarea unui num„r
de 40 de credite de educa˛ie medical„ continu„ pentru
fiecare persoan„ Óndrumat„. Un coordonator poate preg„ti
cel mult 2 medici pe an.
Art. 6. — Nu se consider„ Óntrerupere a exercit„rii
profesiei perioada Ón care medicul urmeaz„ forme de
Ónv„˛„m‚nt medical de specialitate ori de perfec˛ionare
profesional„ sau cercetare Ón domeniu.
Art. 7. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia,
Augustin Mihai

Bucure∫ti, 20 mai 2006.
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COLEGIUL MEDICILOR DENTI™TI DIN ROM¬NIA

DECIZIE
privind stabilirea formei ∫i dimensiunii firmei cabinetelor medico-dentare
Œn temeiul art. 502 ∫i al art. 525 lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, precum ∫i al
art. 42 din Codul deontologic al medicului dentist,
Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia decide:
Art. 1. — Firmele stradale ale cabinetelor medicodentare vor avea dimensiunile de 600/400 mm.
Art. 2. — Se admite existen˛a ∫i a unei a doua firme
pe u∫a cabinetului medico-dentar. Dimensiunile firmei
interioare vor fi de 300/200 mm.
Art. 3. — Fondul firmelor prev„zute la art. 1 ∫i 2 va fi
auriu, iar textul va fi scris cu litere de tipar de culoare
neagr„.
Art. 4. — (1) Firma stradal„ a cabinetului medico-dentar
va avea urm„torul con˛inut:
a) numele, prenumele, societatea;
b) gradul profesional, specialitatea/competen˛a;

c) programul de consulta˛ii, num„rul de telefon.
(2) Pot fi men˛ionate, de asemenea, originea diplomei ∫i
asocia˛iile profesionale din care face parte titularul
cabinetului medical.
Art. 5. — Firmele care nu Óndeplinesc condi˛iile de
form„ ∫i con˛inut vor fi schimbate Ón termen de un an de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii.
Art. 6. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Colegiului Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia,
Augustin Mihai

Bucure∫ti, 20 mai 2006.
Nr. 7.

TARIFELE
aplicate pentru publica˛iile prev„zute de lege a fi inserate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2006
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice
120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.2. Schimb„ri de nume
120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
120.000 lei/act + 2.500 lei/cuv‚nt/
12 lei noi/act + 0,25 lei noi/cuv‚nt
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
750.000 lei/anun˛/75 lei noi/anun˛
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
650.000 lei/pag. de manuscris/65 lei noi/pag. de manuscris
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice
50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
2.17. Publicarea raportului de venituri ∫i cheltuieli electorale ale partidelor
490.000 lei/pag. de manuscris + 50.000 lei/r‚nd tabel
49 lei noi/pag. de manuscris + 5 lei noi/r‚nd tabel
2.18. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
2.19. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
750.000 lei/pag. de manuscris/75 lei noi/pag. de manuscris
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
795.000 lei/anun˛/79,5 lei noi/anun˛
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.6. Acte adi˛ionale
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul de pagini ∫i de
tirajul comandat
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
720.000 lei/pag. de manuscris/72 lei noi/pag. de manuscris
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
6.1. Œncheierea judec„torului delegat de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului a societ„˛ii cooperative, conform Legii nr. 1/2005
6.2. Hot„r‚rea adun„rii generale ∫i/sau actul adi˛ional cuprinz‚nd textul integral al clauzelor modificatoare
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.3. Hot„r‚rea judec„toreasc„ irevocabil„ de anulare a hot„r‚rii adun„rii generale
400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
6.4. Hot„r‚rea adoptat„ de adunarea general„ a membrilor cooperatori prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.5. Hot„r‚rea adun„rii generale pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.6. Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judec„torul delegat, integral sau Ón extras
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii cooperative absorbante, vizat de judec„torul delegat
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.9. Actul de numire a lichidatorilor, precum ∫i orice alt act care ar aduce schimb„ri Ón persoana acestora
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
Tarifele de publicare cuprind T.V.A. Ón cot„ de 19%.
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