Anul 174 (XVIII) — Nr. 602

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Miercuri, 12 iulie 2006

SUMAR

Nr.

282.

908.

Pagina
LEGI ™I DECRETE
— Lege pentru modificarea anexei nr. I la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului
contractual din unit„˛ile sanitare publice din
sectorul sanitar ..........................................................
— Decret privind promulgarea Legii pentru
modificarea anexei nr. I la Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i
alte drepturi ale personalului contractual din
unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar..........

´
— Lege pentru ratificarea Acordului anual de
finan˛are 2005 dintre Guvernul Rom‚niei, Ón
numele Rom‚niei, ∫i Comisia Comunit„˛ilor
Europene, Ón numele Comunit„˛ii Europene,
semnat la Bucure∫ti la 29 decembrie 2005 ∫i,
respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006 ..............
Acord anual de finan˛are 2005 Óntre Guvernul Rom‚niei,
Ón numele Rom‚niei, ∫i Comisia Comunit„˛ilor
Europene, Ón numele Comunit„˛ii Europene ...........
909. — Decret privind promulgarea Legii pentru
ratificarea Acordului anual de finan˛are 2005 dintre
Guvernul Rom‚niei, Ón numele Rom‚niei, ∫i
Comisia Comunit„˛ilor Europene, Ón numele
Comunit„˛ii Europene, semnat la Bucure∫ti la
29 decembrie 2005 ∫i, respectiv, la Bruxelles la
3 ianuarie 2006 .........................................................

2

3

283.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
464. — Ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei
∫i comer˛ului nr. 749/2005 privind deschiderea
unor contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al
unor produse agricole originare din ˛„rile membre

3

3–5

6

Nr.

Pagina
ale Acordului Central European de Comer˛ Liber
(CEFTA) ∫i modul de administrare a acestor
contingente Ón anul 2006..........................................

6–7

689. — Decizie a pre∫edintelui Inspectoratului General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei privind
modificarea ∫i completarea anexei la Decizia
pre∫edintelui Inspectoratului General pentru
Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei nr. 563/2006
pentru aprobarea Procedurii de acordare a
licen˛elor de utilizare a frecven˛elor radioelectrice
Ón vederea furniz„rii re˛elelor ∫i serviciilor
de comunica˛ii mobile de genera˛ia a treia ............

8

959. — Ordin al ministrului afacerilor externe privind
intrarea Ón vigoare a unor tratate ............................

8–10

1.095. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului privind modificarea anexei nr. 11 la
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor
∫i locuin˛ei nr. 447/2003 pentru aprobarea
Instruc˛iunilor privind examinarea medical„ ∫i
psihologic„ a personalului din transporturi cu
responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a
naviga˛iei, precum ∫i organizarea, func˛ionarea ∫i
componen˛a comisiilor medicale ∫i psihologice de
siguran˛a circula˛iei....................................................

10–14

1.121. — Ordin al ministrului finan˛elor publice privind
aplicarea Standardelor Interna˛ionale de Raportare
Financiar„...................................................................

14–15

1.185. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului privind desemnarea Regiei Autonome
îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ ca
autoritate na˛ional„ de supervizare, organism
tehnic specializat pentru Óndeplinirea func˛iei de
supervizare a siguran˛ei zborului Ón avia˛ia civil„,
la nivel na˛ional .........................................................

15–16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 602/12.VII.2006

LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea anexei nr. I la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice
din sectorul sanitar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Anexa nr. I la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi
ale personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice
din sectorul sanitar, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
Nr.
crt.

nr. 125/2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. La capitolul I îUnit„˛i sanitare, altele dec‚t cele
clinice“, litera B îSalarii de baz„ pentru personalul de
specialitate din compartimentele paraclinice medicosanitare“, numerele curente 31, 32 ∫i 34 vor avea urm„torul
cuprins:
Nivelul
studiilor

Func˛ia

î31. Biolog, biochimist, chimist, fizician, expert Ón fizic„ medical„; principal
— din anatomia patologic„ ∫i medicina legal„2)
32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical; specialist
— din anatomia patologic„ ∫i medicina legal„2)
...
...................................................................................................................
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant
— din anatomia patologic„ ∫i medicina legal„2)

S
S
S
S
.......
S
S

Salariul de baz„
— lei —
minim
maxim

531
1.061
461
921
......
384
768“

941
1.881
743
1.486
.........

2. La capitolul II îUnit„˛i clinice, institute ∫i centre medicale1)“, litera B îSalarii de baz„ pentru personalul de
specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare“, numerele curente 23 ∫i 24 vor avea urm„torul cuprins:

Nr.
crt.

Nivelul
studiilor

Func˛ia

î23. Biolog, biochimist, chimist, fizician, expert Ón fizic„ medical„; principal
— din anatomia patologic„ ∫i medicina legal„2)
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical; specialist
— din anatomia patologic„ ∫i medicina legal„2)
Art. II. — Salariile de baz„ la limita minim„ ∫i maxim„
se vor majora conform prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 23/2006 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón

S
S
S
S

Salariul de baz„
— lei —
minim
maxim

513
1.026
428
856

1.197
2.393
958
1.915“

anul 2006 personalului contractual din unit„˛ile sanitare
publice din sectorul sanitar, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006.

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, 6 iulie 2006.
Nr. 282.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. I
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual
din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea anexei nr. I la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte
drepturi ale personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice din sectorul
sanitar ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 908.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului anual de finan˛are 2005 dintre Guvernul Rom‚niei,
Ón numele Rom‚niei, ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene, Ón numele Comunit„˛ii Europene,
semnat la Bucure∫ti la 29 decembrie 2005 ∫i, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul anual de
finan˛are 2005 dintre Guvernul Rom‚niei, Ón numele
Rom‚niei, ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene, Ón

numele Comunit„˛ii Europene, semnat la Bucure∫ti
la 29 decembrie 2005 ∫i, respectiv, la Bruxelles la
3 ianuarie 2006.

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, 6 iulie 2006.
Nr. 283.
PROGRAMUL SPECIAL DE ADERARE PENTRU AGRICULTUR√ ™I DEZVOLTARE RURAL√ ŒN ROM¬NIA

A C O R D A N U A L D E F I N A N ﬁ A R E 2005
Óntre Guvernul Rom‚niei, Ón numele Rom‚niei, ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene, Ón numele Comunit„˛ii Europene
Guvernul Rom‚niei, ac˛ion‚nd pentru ∫i Ón numele Rom‚niei, denumit Ón continuare Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comisia Comunit„˛ilor Europene, denumit„ Ón continuare Comisia, ac˛ion‚nd pentru ∫i Ón numele Comunit„˛ii Europene,
denumit„ Ón continuare Comunitatea, pe de alt„ parte, denumite Ón continuare p„r˛i contractante,
av‚nd Ón vedere c„:
(1) un program special de aderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ (denumit Ón continuare SAPARD) care
prevede o contribu˛ie financiar„ a Comunit„˛ii a fost stabilit prin Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1.268/1999 privind
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sprijinul Comunit„˛ii pentru m„suri de preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ Ón ˛„rile candidate din centrul ∫i
estul Europei, Ón perioada de preaderare1);
(2) planul prezentat de Rom‚nia a fost aprobat ca Program pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ prin Decizia
Comisiei Europene din 12 decembrie 2000, luat„ Ón conformitate cu art. 4 (5) din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1.268/1999. Programul a fost modificat (ultima dat„) prin Decizia Comisiei Europene din 4 iulie 2005;
(3) Acordul multianual de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„, ac˛ion‚nd Ón numele
Comunit„˛ii (denumit Ón continuare MAFA), modificat ultima dat„ prin Acordul de finan˛are pentru anul 2004 dintre
Comisie, ac˛ion‚nd Ón numele Comunit„˛ii, ∫i Rom‚nia, a fost Óncheiat la 17 ianuarie 2002 ∫i prevede Ón art. 2 c„
angajamentul financiar al Comunit„˛ii va fi stabilit Ón acordurile anuale de finan˛are;
(4) este necesar s„ fie stabilit angajamentul financiar al Comunit„˛ii pentru anul 2005 Ón vederea realiz„rii
Programului pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ Ón Rom‚nia (denumit Ón continuare Programul), precum ∫i a oric„ror
modific„ri ulterioare, ∫i s„ fie prev„zut„ perioada de valabilitate a acestui angajament;
(5) resursele financiare aprobate de Consiliul European de la Copenhaga, Ón decembrie 2002, au fost adoptate
de Parlamentul European ∫i de Consiliu la 19 mai 2003, Ón contextul ajust„rii perspectivelor financiare pentru extindere2);
(6) Ón privin˛a procentului stabilit pentru Ómp„r˛irea aloc„rilor Óntre Bulgaria ∫i Rom‚nia, conform prevederilor
art. 15 paragraful II din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999, Consiliul a adoptat la 19 iulie 2004 o decizie prin
care a stabilit cadrul general de abordare a realoc„rii resurselor financiare disponibile pentru instrumentul SAPARD pentru
Rom‚nia.
(7) Ón urma experien˛ei acumulate este necesar„ efectuarea anumitor modific„ri ale MAFA;
(8) termenul limit„ pentru depunerea la Comisie a declara˛iei certificate de cheltuieli, Ón conformitate cu
prevederile art. 7 paragraful 8 din sec˛iunea A a anexei la MAFA, trebuie s„ fie Ón concordan˛„ cu termenul limit„ stabilit
Ón ultimul acord anual de finan˛are;
(9) finalizarea unui program nu trebuie s„ depind„ de eventuala adoptare de c„tre Comisie a unei decizii de
lichidare referitoare la conformitate;
(10) trebuie stabilite reguli specifice de reducere a cofinan˛„rii pentru cazurile Ón care perioada dintre primirea
documentelor justificative cerute pentru executarea pl„˛ii de c„tre Agen˛ia SAPARD ∫i emiterea ordinului de plat„
dep„∫e∫te 3 luni;
(11) pentru beneficiarii Ón cazul c„rora mai mult de 25% din capital sunt de˛inute de o institu˛ie public„ sau de
institu˛ii publice, finan˛area asisten˛ei tehnice trebuie s„ fie exclus„ de la aprobarea ex-ante a Comisiei, Ón acela∫i mod Ón
care sunt excluse infrastructura ∫i capitalul uman;
(12) sistemul de raportare contabil ∫i financiar utilizat de Rom‚nia trebuie s„ Óndeplineasc„ standardele de
contabilitate ∫i de audit acceptate pe plan interna˛ional;
(13) MAFA trebuie s„ con˛in„ prevederi explicite privind regulile de achizi˛ii, a∫a cum sunt prev„zute Ón
Regulamentul financiar Ón vigoare;
(14) MAFA trebuie s„ extind„ cu Serbia ∫i Muntenegru lista ˛„rilor de origine a serviciilor, lucr„rilor,
echipamentelor ∫i materialelor procurate;
(15) este necesar„ modificarea, Ón consecin˛„, a MAFA dintre Rom‚nia ∫i Comunitate,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

Obiectiv

Modificarea MAFA

Prezentul acord stabile∫te angajamentul financiar al
Comunit„˛ii pentru Rom‚nia, pentrul anul 2005. De
asemenea, prezentul acord modific„ MAFA.

MAFA se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Œn articolul 8, punctul de contact pentru Rom‚nia
este Ónlocuit cu urm„torul:
îMinisterul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Direc˛ia general„ dezvoltare rural„
Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD
Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3
Rom‚nia-020921 Bucure∫ti
Telefon: + 4021 3078 640
Fax: + 4021 3078 606
E-mail: cornelia.harabagiu@maa.ro“
2. Articolul 7 paragraful 8 din sec˛iunea A a anexei se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
— Litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) responsabilul na˛ional cu autorizarea finan˛„rii trimite
Comisiei, Ón termenul limit„ pentru plat„ stabilit Ón ultimul
Acord anual de finan˛are, o declara˛ie certificat„ a
cheltuielilor efectuate Ón conformitate cu art. 9 din aceast„
sec˛iune;“.
— Litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) a fost adoptat„ decizia la care se face referire Ón
art. 11 din aceast„ sec˛iune.“

ARTICOLUL 2
Angajamentul

Contribu˛ia financiar„ a Comunit„˛ii pentru anul 2005
este limitat„ la 175.210.000 euro. Angajamentul este valabil
doar pentru execu˛ia Programului, cu modific„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile MAFA.
ARTICOLUL 3
Perioada angajamentului

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului
la care se face referire Ón art. 2, care nu a fost
reglementat„ prin plata Ón cont sau pentru care nu s-a
primit o cerere de plat„ acceptabil„ p‚n„ cel mai t‚rziu la
data de 31 decembrie 2007.
1)
2)

JO L 161 din 26 iunie 1999, p. 87. Modificat ultima dat„ prin Regulamentul (CE) nr. 2257/2004 (JO L 389 din 30 decembrie 2004, p. 1—4).
Decizia 2003/430/CE (JO L 147 din 14 iunie 2003, p. 25).
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— Dup„ litera c) se introduce urm„torul alineat:
îPlata nu va Ómpiedica adoptarea unei decizii ulterioare

5. Paragraful 1 al punctului 3 din sec˛iunea F a anexei
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— Punctul 2 (i) va avea urm„torul cuprins:

conform art. 12 din aceast„ sec˛iune.“
3. Articolul 8 paragraful 6 din sec˛iunea A a anexei va

î(i)

demonstrarea unor controale interne eficace,
inclusiv func˛ia de audit independent ∫i un

avea urm„torul cuprins:
î6. Agen˛ia SAPARD va asigura o tratare Ón timp util a

sistem de raportare contabil ∫i financiar

cererilor de plat„ de la beneficiari. Œn cazul Ón care

eficace, care s„ respecte standardele de

intervalul dintre primirea documenta˛iei justificative necesare

contabilitate acceptate pe plan interna˛ional,

pentru plat„ ∫i emiterea ordinului de plat„ dep„∫e∫te

precum ∫i standardele de audit acceptate pe

3 luni, cofinan˛area comunitar„ poate fi redus„, Ón

plan interna˛ional;“.
— Punctul 2 (iv) va avea urm„torul cuprins:

conformitate cu urm„toarele reguli:
a) atunci c‚nd cheltuielile efectuate dup„ termenul limit„

î(iv)

reguli de achizi˛ie care s„ fie avizate de

sunt egale cu 4% sau mai pu˛in din cheltuielile efectuate

Comisie ca Óndeplinind cerin˛ele prev„zute Ón

Ónainte de termenul limit„, cofinan˛area nu va fi redus„,

titlul V partea I a Regulamentului financiar

indiferent de num„rul lunilor de Ónt‚rziere;

aplicabil bugetului general al Comunit„˛ilor

b) atunci c‚nd cheltuielile efectuate dup„ termenul limit„

Europene (not„ de subsol 1) (a se vedea

dep„∫esc pragul de 4% din cheltuielile efectuate Ónainte de

art. 14.2.6 din sec˛iunea A a anexei la

termenul limit„, pentru toate cheltuielile efectuate cu o

prezentul acord).
6. Punctul 8 din sec˛iunea F a anexei va avea urm„torul

Ónt‚rziere de p‚n„ la:
— o lun„, cofinan˛area se va reduce cu 10%;
— dou„ luni, cofinan˛area se va reduce cu 25%;

cuprins:
îBulgaria,

Rom‚nia,

Turcia,

Albania,

Bosnia

∫i

— 3 luni, cofinan˛area se va reduce cu 45%;

Her˛egovina, Croa˛ia, Serbia ∫i Muntenegru ∫i fosta

— 4 luni, cofinan˛area se va reduce cu 70%;

Republic„ Iugoslav„ a Macedoniei.“

— 5 luni, cofinan˛area se va reduce cu 100%.

ARTICOLUL 5

Cu toate acestea, Comisia va aplica perioade de timp

Intrarea Ón vigoare

diferite ∫i/sau reduceri Óntr-o propor˛ie mai mic„ ori chiar
management

Prezentul acord va intra Ón vigoare la data la care

excep˛ionale pentru anumite m„suri sau dac„ Rom‚nia

ambele p„r˛i contractante Ó∫i vor fi notificat reciproc

prezint„ justific„ri bine fundamentate.

Óndeplinirea

deloc,

dac„

se

constat„

condi˛ii

de

Œnainte de a lua decizia, Comisia va informa Rom‚nia,

tuturor

formalit„˛ilor

necesare

pentru

Óncheierea sa.

pentru a-i permite s„ Ó∫i prezinte pozi˛ia c„tre Comisie, Ón

ARTICOLUL 6

termen de 10 zile lucr„toare. Comisia va informa Rom‚nia
Semnarea

asupra deciziei finale, specific‚nd motivele pe care aceasta
se bazeaz„.“

Prezentul acord va fi elaborat Ón dou„ exemplare

4. Litera c) a articolului 4 paragraful 3 din sec˛iunea B a
anexei va avea urm„torul cuprins:
îc) Cheltuieli, cu excep˛ia celor Ón infrastructur„, capital
uman sau asisten˛„ tehnic„, efectuate de c„tre beneficiar,
dac„ mai mult de 25% din capitalul acestuia este de˛inut
de un organism sau de organisme publice.“
Pentru Guvernul Rom‚niei,

originale, Ón limbile englez„ ∫i rom‚n„, fiecare dintre aceste
texte fiind autentice. Totu∫i, Ón cazul apari˛iei unor
divergen˛e Óntre cele dou„ texte, textul Ón limba englez„
prevaleaz„.
Semnat la Bucure∫ti la 29 decembrie 2005 ∫i, respectiv,
la Bruxelles la 3 ianuarie 2006.
Pentru Comisia Comunit„˛ilor Europene,

Gheorghe Flutur,

Mariann Fischer Boel,

Jean-Luc Demarty,

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale

membru al Comisiei

director general
pentru agricultur„
∫i dezvoltare rural„

1) Regulamentul Consiliului (CE Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 (JO L 248 din 16 septembrie 2002).
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual
de finan˛are 2005 dintre Guvernul Rom‚niei,
Ón numele Rom‚niei, ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene,
Ón numele Comunit„˛ii Europene, semnat la Bucure∫ti
la 29 decembrie 2005 ∫i, respectiv,
la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Acordului anual
de finan˛are 2005 dintre Guvernul Rom‚niei, Ón numele Rom‚niei, ∫i
Comisia Comunit„˛ilor Europene, Ón numele Comunit„˛ii Europene, semnat la
Bucure∫ti la 29 decembrie 2005 ∫i, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie
2006, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 909.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 749/2005
privind deschiderea unor contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole
originare din ˛„rile membre ale Acordului Central European de Comer˛ Liber (CEFTA)
∫i modul de administrare a acestor contingente Ón anul 2006
Lu‚nd Ón considerare prevederile Acordului prin care s-a convenit aderarea Rom‚niei la Acordul central european
de comer˛ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucure∫ti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea
nr. 90/1997,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 200/2006 privind exceptarea ∫i reducerea temporar„ a taxelor vamale
de import pentru unele categorii de m„rfuri pentru anul 2006,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1a îLista contingentelor tarifare
preferen˛iale prev„zute la importul Ón Rom‚nia de anumite
produse agricole originare din Republica Bulgaria Ón
perioada 1.01—31.12.2006“ la Ordinul ministrului economiei
∫i comer˛ului nr. 749/2005 privind deschiderea unor
contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse
agricole originare din ˛„rile membre ale Acordului Central

European de Comer˛ Liber (CEFTA) ∫i modul de
administrare a acestor contingente Ón anul 2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.193 ∫i 1.193 bis
din 30 decembrie 2005, se Ónlocuie∫te cu anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Eugen ﬁapu Nazare,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 iulie 2006.
Nr. 464.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 602/12.VII.2006

7

ANEX√*)
(Anexa nr. 1a la Ordinul nr. 749/2005)

LISTA

contingentelor tarifare preferen˛iale prev„zute la importul Ón Rom‚nia de anumite produse agricole
originare din Republica Bulgaria
Ón perioada 1.01—31.12.2006

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAﬁII ™I TEHNOLOGIA INFORMAﬁIEI

DECIZIE
privind modificarea ∫i completarea anexei la Decizia pre∫edintelui Inspectoratului General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare
a licen˛elor de utilizare a frecven˛elor radioelectrice Ón vederea furniz„rii re˛elelor
∫i serviciilor de comunica˛ii mobile de genera˛ia a treia
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 15 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general
de reglementare a comunica˛iilor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 591/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 1 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licen˛elor de utilizare a
frecven˛elor radioelectrice Ón vederea furniz„rii re˛elelor ∫i serviciilor de comunica˛ii mobile de genera˛ia a treia, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei emite prezenta decizie.
Art. I. — Anexa la Decizia pre∫edintelui Inspectoratului
General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei
nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a
licen˛elor de utilizare a frecven˛elor radioelectrice Ón
vederea furniz„rii re˛elelor ∫i serviciilor de comunica˛ii
mobile de genera˛ia a treia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Se vor acorda dou„ licen˛e de comunica˛ii mobile
de genera˛ia a treia, care vor respecta standardele IMT
2000.“
2. La articolul 1, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Spectrul de frecven˛e disponibil pentru cele dou„
licen˛e 3G este urm„torul:

Spectru pereche
Emisie sta˛ie de baz„
Recep˛ie sta˛ie de baz„

Licen˛a 1
Licen˛a 2

1.920,3 — 1.935,3 MHz
1.935,3 — 1.950,1 MHz

2.110,3 — 2.125,3 MHz
2.125,3 — 2.140,1 MHz

Spectru nepereche

1.914,9 — 1.919,9 MHz
1.899,9 — 1.904,9 MHz

Œn banda de frecven˛e 1.935,3 — 1.950,1 MHz, subbanda

∫i Buz„u, cu excep˛ia municipiilor re∫edin˛„ de jude˛ ∫i a

1.945 — 1.950 MHz, p‚n„ la data de 31 decembrie 2011

drumurilor europene de pe cuprinsul acestora.“

vor func˛iona re˛ele CDMA apar˛in‚nd unui alt furnizor de
re˛ele ∫i servicii de comunica˛ii electronice Ón jude˛ele Alba

Art. II. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei,
Marius C„t„lin Marinescu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 689.
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind intrarea Ón vigoare a unor tratate
Œn temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 490/2003 privind tratatele, potrivit c„ruia prin ordin al ministrului afacerilor
externe se fac cunoscute datele intr„rii Ón vigoare a tratatelor interna˛ionale Óncheiate de Rom‚nia cu alte state, care se
public„, f„r„ plat„, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
constat‚nd c„ partea rom‚n„ a Óndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea Ón vigoare a tratatelor
interna˛ionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data de 16 mai 2006 a intrat Ón vigoare

2005 ∫i Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania

Protocolul adi˛ional convenit prin schimbul de note verbale

din 15 iulie 2005 pentru modificarea Acordului dintre

Óntre Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei din 26 mai

Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind
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promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la
Bucure∫ti la 11 mai 1994, ratificat de Parlamentul Rom‚niei
prin Legea nr. 94 din 10 aprilie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 356 din
20 aprilie 2006.
Art. 2. — La data de 14 iulie 2006 va intra Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al
Bosniei ∫i Her˛egovina privind readmisia propriilor cet„˛eni
∫i a str„inilor, semnat la Bucure∫ti la 10 octombrie 2005,
ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 59 din
22 martie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006.
Art. 3. — La data de 29 ianuarie 2006 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Bulgaria de colaborare ∫i asisten˛„ reciproc„
privind realizarea activit„˛ii Centrului European
Interuniversitar Rom‚no-Bulgar — BRIE, semnat la Ruse la
4 februarie 2005, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin
Hot„r‚rea nr. 874 din 28 iulie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 733 din 12 august 2005.
Art. 4. — La data de 26 aprilie 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Federative a Braziliei privind cooperarea Ón domeniul
turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000, aprobat de
Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 454 din 9 mai 2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 254
din 17 mai 2001.
Art. 5. — La data de 2 martie 2006 a intrat Ón vigoare
Protocolul, semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de
amendare a Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economic„,
∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„, semnat la Bucure∫ti la 7 august 1990,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 7 din
5 ianuarie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006.
Art. 6. — La data de 8 martie 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei, reprezentat de Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor, ∫i Guvernul Confedera˛iei
Elve˛iene, reprezentat de Agen˛ia Elve˛ian„ pentru
Dezvoltare ∫i Cooperare, referitor la implementarea
programului îIntroducerea conceptului poli˛iei de proximitate“
Ón Rom‚nia, etapa 1 ianuarie 2005—31 martie 2007,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 180 din
9 februarie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 183 din 27 februarie 2006.
Art. 7. — La data de 5 decembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Federale Germania privind reglementarea
definitiv„ a restituirii cheltuielilor restante pentru presta˛ii
medicale datorate Ón cazul unor accidente de munc„,
decurg‚nd din aplicarea Acordului din 29 iunie 1973 dintre
Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Federal„
Germania privind asigur„rile sociale ∫i a Acordului
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suplimentar la acesta din 8 iulie 1976, care ∫i-au Óncetat
valabilitatea la 1 ianuarie 1996, semnat la Bucure∫ti la
8 aprilie 2005, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin
Hot„r‚rea nr. 1.215 din 5 octombrie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 954 din
27 octombrie 2005.
Art. 8. — La data de 1 iunie 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Germania
privind securitatea social„, semnat la Bucure∫ti la 8 aprilie
2005, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 406
din 29 decembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
Art. 9. — La data de 6 iunie 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Federale Germania privind colaborarea financiar„ pentru
anul 2004, semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2005,
ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 207 din
23 mai 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006.
Art. 10. — La data de 6 iunie 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Federale Germania privind colaborarea tehnic„ pentru anul
2004, semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2005, ratificat
de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 208 din 23 mai
2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 461 din 29 mai 2006.
Art. 11. — La data de 8 mai 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului
Ha∫emit al Iordaniei privind cooperarea Ón domeniul militar,
semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2004, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 199 din 23 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 567 din 1 iulie 2005.
Art. 12. — La data de 16 mai 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul bilateral dintre Guvernul Rom‚niei, ac˛ion‚nd prin
Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Republica Irak, ac˛ion‚nd
prin Ministerul Finan˛elor, semnat la Amman la 18 august
2005, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea
nr. 260 din 22 februarie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006.
Art. 13. — La data de 10 martie 2006 a intrat Ón
vigoare Acordul de colaborare cultural„ ∫i ∫tiin˛ific„ dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Italiene, semnat
la Bucure∫ti la 21 octombrie 2003, aprobat de Guvernul
Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.273 din 9 decembrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.259 din 27 decembrie 2004.
Art. 14. — La data de 26 mai 2006 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Italian„ asupra
transfer„rii persoanelor condamnate c„rora li s-a aplicat
m„sura expulz„rii sau aceea a conducerii la frontier„,
semnat la Roma la 13 septembrie 2003, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 83 din 5 aprilie 2006,
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publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 326
din 11 aprilie 2006.

Art. 17. — La data de 21 ianuarie 2006 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul

Art. 15. — La data de 16 mai 2006 a intrat Ón vigoare

Republicii Portugheze privind ∫ederea temporar„ Ón scopul

Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii

angaj„rii lucr„torilor rom‚ni pe teritoriul Republicii

Moldova privind naviga˛ia pe c„ile navigabile interioare,

Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001, ratificat

semnat la Bucure∫ti la 1 noiembrie 2005, ratificat de

de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 12 din 10 ianuarie

Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 99 din 25 aprilie

2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

nr. 101 din 5 februarie 2002.

nr. 381 din 3 mai 2006.

Art. 18. — La data de 2 mai 2006 a intrat Ón vigoare

Art. 16. — La data de 16 mai 2006 a intrat Ón vigoare

Protocolul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Federa˛iei

Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii

Ruse privind inventarierea Ón˛elegerilor bilaterale Óncheiate

Moldova cu privire la cooperarea economic„, industrial„ ∫i

Óntre Rom‚nia ∫i Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste,

tehnico-∫tiin˛ific„, semnat la Bucure∫ti la 16 noiembrie

semnat la Bucure∫ti la 8 noiembrie 2005, ratificat de

2005, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 85

Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 93 din 10 aprilie

din 19 ianuarie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al

2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

Rom‚niei, Partea I, nr. 103 din 2 februarie 2006.

nr. 342 din 17 aprilie 2006.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 27 iunie 2006.
Nr. 959.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucr„rilor publice,
transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instruc˛iunilor
privind examinarea medical„ ∫i psihologic„ a personalului din transporturi cu responsabilit„˛i
Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, precum ∫i organizarea, func˛ionarea ∫i componen˛a
comisiilor medicale ∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 3 ∫i ale art. 5 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 41/1998 privind
organizarea activit„˛ii de asisten˛„ medical„ ∫i psihologic„ a personalului din transporturi cu atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei
∫i a naviga˛iei ∫i Ónfiin˛area Casei Asigur„rilor de S„n„tate a Transporturilor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 11 la Ordinul ministrului lucr„rilor
publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 447/2003 pentru
aprobarea Instruc˛iunilor privind examinarea medical„ ∫i
psihologic„ a personalului din transporturi cu responsabilit„˛i
Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, precum ∫i
organizarea, func˛ionarea ∫i componen˛a comisiilor medicale
∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei, publicat Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 364 ∫i 364 bis din 28 mai
2003, se modific„ ∫i va avea cuprinsul prev„zut Ón anexa
la prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 13 iunie 2006.
Nr. 1.095.
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ANEX√
î(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 447/2003)

Organizarea, func˛ionarea ∫i componen˛a comisiilor medicale ∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei
Art. 1. — (1) Comisiile teritoriale de siguran˛a circula˛iei
∫i naviga˛iei, denumite Ón continuare comisii teritoriale, sunt
organizate ∫i func˛ioneaz„ Ón cadrul ambulatoriilor de
specialitate din re˛eaua sanitar„ proprie a Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i au ca atribu˛ie
elaborarea avizelor de aptitudine medical„ ∫i psihologic„
pentru personalul din transporturi cu responsabilit„˛i Ón
siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei.
(2) Comisia teritorial„ este constituit„ din:
— medic de specialitatea medicin„ intern„;
— medic de specialitatea chirurgie general„;
— medic de specialitatea oftalmologie;
— medic de specialitatea O.R.L.;
— medic de specialitatea neurologie;
— medic de specialitatea psihiatrie;
— medic specialist de medicina muncii;
— ∫eful laboratorului de psihologie;

— secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).
Art. 2. — Comisia central„ de siguran˛a circula˛iei ∫i
naviga˛iei este organizat„ ∫i func˛ioneaz„ Ón cadrul
Spitalului Universitar îCF Witting“ Bucure∫ti ∫i are ca
atribu˛ii rezolvarea contesta˛iilor pentru avizele medicale ∫i
psihologice de APT cu restric˛ii/INAPT elaborate de comisia
teritorial„.
Art. 3. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a comisiilor teritoriale medicale ∫i psihologice de
siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, prev„zut Ón anexa
nr. 11a).
Art. 4. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Comisiei centrale medicale ∫i psihologice de
siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei, prev„zut Ón anexa
nr. 11b).“

ANEXA Nr. 1
[ANEXA Nr. 11a)]

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a comisiilor teritoriale medicale ∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei
Art. 1. — La nivelul unui ambulatoriu de specialitate nu
poate func˛iona dec‚t o singur„ comisie teritorial„ de
siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, denumit„ Ón continuare
comisie.
Art. 2. — (1) Comisia este coordonat„ de un pre∫edinte
desemnat de c„tre Direc˛ia de securitate medico-social„ ∫i
s„n„tate din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului dintre membrii respectivei comisii de siguran˛a
circula˛iei ∫i a naviga˛iei.
(2) Secretarul comisiei va fi desemnat din personalul
angajat Ón compartimentul de siguran˛a circula˛iei ∫i a
naviga˛iei, unde se p„streaz„ dosarele de siguran˛a
circula˛iei ∫i naviga˛iei numerotate pentru fiecare persoan„
cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei.
Aceste dosare individuale con˛in fi∫ele medicale personale
tip siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, conform modelului
prezentat Ón anexa nr. 5, precum ∫i avizul psihologic pentru
persoana respectiv„, conform modelului cuprins Ón anexa
nr. 7.
(3) Œn cazul Ón care unul dintre membrii comisiei este
indisponibil, pre∫edintele comisiei va desemna temporar un
Ónlocuitor dintre medicii de specialitate din ambulatoriu (sau
psihologi), care particip„ la examin„rile de siguran˛a
circula˛iei ∫i a naviga˛iei.
Art. 3. — (1) Comisia se Óntrune∫te zilnic Ón vederea
discut„rii fi∫elor medicale sau a caietelor de examinare
psihologic„ ∫i pentru stabilirea avizelor medicale ∫i
psihologice.
(2) Comisia poate elabora avize, dac„ se Óntrunesc cel
pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor.
(3) Hot„r‚rile luate sunt consemnate de secretarul
comisiei Óntr-un registru de procese-verbale.
Art. 4. — Comisiile avizeaz„ medical ∫i psihologic
personalul care:

a) se prezint„ la examenele de admitere Ón unit„˛ile de
preg„tire pentru func˛ii cu atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei ∫i
a naviga˛iei;
b) se angajeaz„ Ón func˛ii cu atribu˛ii Ón siguran˛a
circula˛iei ∫i naviga˛iei;
c) se transfer„ Ón func˛ii cu atribu˛ii Ón siguran˛a
circula˛iei ∫i naviga˛iei;
d) Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón func˛ii de siguran˛a
circula˛iei ∫i naviga˛iei; Ón acest caz personalul este
examinat periodic, la cerere, la sesizarea conducerii unit„˛ii
sau a organelor de control abilitate.
Art. 5. — (1) Comisia programeaz„ personalul la control
periodic pentru anul urm„tor, pe baza tabelelor nominale
transmise de angajatori comisiilor p‚n„ la data de
1 decembrie a anului Ón curs.
(2) Tabelele cuprind lista personalului din transporturi cu
responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei ale
c„rui avize medicale ∫i psihologice Ó∫i pierd valabilitatea Ón
cursul anului urm„tor ∫i vor avea urm„toarele rubrici:
num„r curent, numele ∫i prenumele, codul numeric
personal, func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei ∫i
locul de munc„, vechimea Ón ani Ón func˛iile cu
responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, data
ultimului aviz primit.
(3) Comisia va Ónscrie Ón tabel data prezent„rii
personalului, e∫alonat pe toat„ durata anului urm„tor,
restituind p‚n„ la data de 25 decembrie a anului curent
c‚te un exemplar angajatorilor.
(4) Prin derogare de la aceste reglement„ri, personalul
navigant rom‚n Ómbarcat pe navele sub pavilion rom‚n sau
str„in poate:
— s„ efectueze examenele medicale ∫i psihologice la
sosirea Ón ˛ar„, dac„ la data program„rii se afla pe o nav„
care era Ón afara ˛„rii;
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— s„ efectueze controlul medical ∫i/sau psihologic la
alt„ comisie teritorial„ de siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei
dec‚t cea la care a fost programat, dac„ Ón momentul
expir„rii avizului de aptitudine Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
zona de competen˛„ a acesteia.
Art. 6. — (1) Persoanele fizice sau juridice care solicit„
examene medicale ∫i psihologice pentru siguran˛a circula˛iei
∫i a naviga˛iei Ón afara program„rilor vor depune aceste
solicit„ri la fi∫ierul de siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei din
cadrul ambulatorului de specialitate, care le va preda
comisiei Ón vederea program„rii.
(2) Pentru examin„rile cu plat„, prezentarea la
examinare este condi˛ionat„ de dovada pl„˛ii tarifului Ón
contul spitalului de care apar˛ine comisia, cu cel mult o
s„pt„m‚n„ Ónainte de data prezent„rii la examen, ∫i de
prezentarea adeverin˛ei de boli cronice, emis„ de medicul
de familie (conform modelului prezentat Ón anexa nr. 10.
Art. 7. — Fiecare comisie teritorial„ dispune de un fi∫ier
de siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei Ón care se reg„se∫te
Registrul de eviden˛„ a siguran˛ei circula˛iei av‚nd
urm„toarele rubrici: numele ∫i prenumele personalului cu
atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, codul numeric
personal, num„rul dosarului personal de siguran˛a circula˛iei
∫i/sau al caietului psihologic, persoana juridic„ angajatoare,
func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, numele,
prenumele, adresa ∫i codul medicului de familie ∫i
concluzia examin„rii.
Art. 8. — Comisiile p„streaz„ avizele Ónscrise pe fi∫a
medical„ personal„ tip siguran˛a circula˛iei ∫i/sau pe
caietele de examinare psihologic„, Ón fi∫ierul propriu, fiind
centralizate Ón Registrul de eviden˛„ a siguran˛ei circula˛iei
∫i naviga˛iei, care va fi actualizat permanent Ón func˛ie de
mi∫c„rile de personal, Ón format scris ∫i electronic.
Art. 9. — Comisia elaboreaz„ avizul medical prin
corelarea rezultatelor examin„rilor medicale efectuate Ón
cabinetele de specialitate ale ambulatoriilor: medicin„
intern„, chirurgie general„, oftalmologie, O.R.L., neurologie,
psihiatrie, precum ∫i a rezultatelor examin„rilor altor
specialit„˛i, efectuate Ón func˛ie de individualitatea cazului
examinat.
Art. 10. — Comisia elaboreaz„ avizul de aptitudine
psihologic„ prin sinteza datelor ob˛inute prin anamnez„,
observa˛ie asupra comportamentului ∫i aplicarea probelor
psihologice stabilite Ón raport de cerin˛ele func˛iei ∫i de
scopul urm„rit.
Art. 11. — Œn cadrul fi∫ierului de siguran˛a circula˛iei ∫i
naviga˛iei exist„ eviden˛a operativ„ a inap˛ilor, care se
consemneaz„ Ón registrul de eviden˛„ a inap˛ilor pentru
siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei ∫i care se completeaz„
pe baza avizelor de inapt comunicate de comisie, cu
urm„toarele date: numele ∫i prenumele, codul numeric
personal, unitatea, func˛ia, data examin„rii, motivul
inaptitudinii, avizul ob˛inut Ón urma reexamin„rii la Comisia
central„ de siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei.
Art. 12. — Comisia prezint„ conducerii spitalului referate
lunare privind activitatea desf„∫urat„, care con˛in
urm„toarele informa˛ii:
— num„rul total de examin„ri;
— num„rul de examin„ri pe tip de transport;
— num„rul de examin„ri pe tipuri de examin„ri
(∫colarizare, angajare, schimbarea func˛iei, examinare
periodic„ etc.);
— num„rul de inap˛i, cu precizarea diagnosticului ∫i a
tipului de inaptitudine;
— num„rul de avize restrictive, cu precizarea motivului
restric˛iei;

— num„rul examin„rilor gratuite ∫i num„rul celor cu
plat„.
Art. 13. — Comisia va transmite Comisiei centrale de
siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei, conform reglement„rilor Ón
vigoare, dosarul de siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei al
persoanelor care solicit„ aprobare la direc˛ia de specialitate
din Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón
vederea reexamin„rii medicale sau psihologice, dup„
primirea aprob„rii Ón scris privind aceast„ reexaminare.
Art. 14. — Comisiile pot elabora unul dintre urm„toarele
avize de aptitudine/inaptitudine medical„ ∫i psihologic„:
a)
APT
(medical,
psihologic)
pentru
..................................................................................................
(func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei)

Acest aviz se elaboreaz„ pentru candida˛ii la examene Ón
∫coli ∫i pentru personalul din transporturi cu responsabilit„˛i
Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, care corespund
medical ∫i psihologic ∫i pot fi ∫colariza˛i, angaja˛i,
reangaja˛i, men˛inu˛i ori schimba˛i Ón func˛ia din siguran˛a
circula˛iei ∫i a naviga˛iei;
b) APT cu restric˛ii (medical, psihologic) pentru
..............................................................................................
(func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei)

Acest aviz restrictiv medical se elaboreaz„ pentru
personalul cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a
naviga˛iei, care prezint„ afec˛iuni medicale ∫i/sau
chirurgicale ce limiteaz„ exercitarea func˛iei din siguran˛a
circula˛iei ∫i a naviga˛iei la capacitate maxim„.
Acest aviz restrictiv psihologic se elaboreaz„ pentru
personalul cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a
naviga˛iei pentru diminuarea poten˛ialului aptitudinal
psihologic;
c) APT cu recomand„ri (medical, psihologic) pentru
..................................................................................................
(func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei)

Acest aviz se elaboreaz„ pentru personalul cu
responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, pentru
care medicii speciali∫ti sau/∫i psihologii indic„ anumite
recomand„ri Ón vederea exercit„rii func˛iei din siguran˛a
circula˛iei ∫i a naviga˛iei la capacitate maxim„.
Recomand„rile pot cuprinde ∫i reducerea intervalului de
timp dintre dou„ controale periodice, precum ∫i
dispensarizarea pentru anumite afec˛iuni cronice;
INAPT
(medical,
psihologic)
pentru
d)
.................................................................................................
(func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei)

Acest aviz se elaboreaz„ pentru candida˛ii la examene Ón
∫coli sau pentru personalul din transporturi, care nu
corespund din punct de vedere medical ∫i psihologic pentru
∫colarizare, angajare, reangajare ori men˛inere Ón func˛ia
din siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei pentru care s-a solicitat
examinarea;
e) INAPT TEMPORAR pentru ...................................................
(func˛ia din siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei)

Se va prezenta pentru ..................................................
Art. 15. — Controlul medical ∫i psihologic periodic,
obligatoriu pentru personalul angajat Ón func˛ii cu
responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, se
efectueaz„ la termenele stabilite Ón anexa nr. 2, cuprinz‚nd
lista func˛iilor cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a
naviga˛iei ∫i condi˛iile de examinare medical„ ∫i
psihologic„.
Art. 16. — Œn cazul ∫colilor de preg„tire profesional„
pentru func˛iile cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei ∫i
a naviga˛iei, autorizate de Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, unde examenele medicale ∫i
psihologice constituie condi˛ie obligatorie de admitere,
programarea pentru examinare se face de comun acord
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Óntre comisie ∫i conducerea ∫colii, la solicitarea scris„ a
acesteia.
Art. 17. — Avizele medicale ∫i psihologice se emit Ón
conformitate cu prevederile prezentului ordin, Ón form„
informatizat„, ∫i sunt transmise de secretariatul comisiei,
prin po∫t„, angajatorului, respectiv persoanei solicitante.
Copiile acestor avize se p„streaz„ Ón baza de date a
comisiilor, precum ∫i Óntr-un registru cuprinz‚nd datele de
primire a documenta˛iei ∫i de expediere a avizelor. Este
interzis„ eliberarea avizelor direct persoanelor examinate
sau de˛inerea de documente de examinare de c„tre aceste
persoane pe perioada examin„rii.

Art. 18. — Avizele medicale ∫i psihologice eliberate de
comisia din re˛eaua proprie a Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului sau de unit„˛i autorizate ori
agreate de acesta vor avea aplicate ∫tampila unit„˛ii, Ón tu∫
violet, l‚ng„ semn„tura pre∫edintelui comisiei, precum ∫i
∫tampila cu timbru sec aplicat„ Ón partea dreapt„ sus a
avizului. Con˛inutul ∫i forma ∫tampilei cu timbru sec vor fi
identice cu cele ale ∫tampilei cu tu∫.
Art. 19. — Pentru activitatea desf„∫urat„ Ón cadrul
comisiei teritoriale membrii acesteia vor primi o
indemniza˛ie de participare la comisie de 15% din salariul
de baz„ al func˛iei de execu˛ie Óndeplinite.

ANEXA Nr. 11b)

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei centrale medicale ∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei
Art. 1. — Comisia central„ medical„ ∫i psihologic„ de
siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei este compus„ din:
a) medici ∫efi de sec˛ie de profil sau medici cu grad de
medic primar, reprezent‚nd cele 6 specialit„˛i medicale de
baz„, prev„zute Ón fi∫a de examinare medical„ pentru
siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei;
b) medici speciali∫ti, care vor fi coopta˛i Ón comisia
medical„ ∫i psihologic„ pentru precizarea diagnosticului
unor afec˛iuni complexe ce au dus la inaptitudinea sau la
avizul restrictiv al personalului din transporturi;
c) 5 psihologi principali, care vor solu˛iona contesta˛iile
la avizele de profil ale comisiilor teritoriale;
d) un secretar.
Art. 2. — (1) Componen˛a Comisiei centrale de
siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei (denumit„ Ón continuare
Comisie central„) este propus„ de Direc˛ia de securitate
medico-social„ ∫i s„n„tate din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i aprobat„ prin
ordin al ministrului.
(2) Comisia central„ este coordonat„ de un pre∫edinte.
Art. 3. — Comisia central„ se Óntrune∫te Ón afara orelor
de program, s„pt„m‚nal sau ori de c‚te ori este nevoie, Ón
prezen˛a a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor s„i.
Art. 4. — Comisia central„ prezint„ direc˛iei de
specialitate din Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului planificarea activit„˛ii lunare, precum ∫i rapoartele
de activitate lunar„.
Art. 5. — Principalele atribu˛ii ale Comisiei centrale sunt:
a) efectueaz„ reexaminarea medical„ ∫i psihologic„ a
personalului care a primit avizul de inapt de la comisiile
teritoriale, Ón baza:
— aprob„rii direc˛iei de specialitate din Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
— dosarului medical (psihologic) al solicitantului,
transmis Ón baza aceleia∫i aprob„ri de c„tre comisia
teritorial„ la care solicitantul a fost declarat inapt sau
restric˛ionat medical ori psihologic;
b) emite avize de aptitudine sau inaptitudine, precum ∫i
avize restrictive care devin obligatorii at‚t pentru persoana
examinat„, c‚t ∫i pentru unitatea angajatoare;
c) urm„re∫te respectarea avizelor emise ∫i evolu˛ia
cazurilor din punct de vedere medical ∫i psihologic, inclusiv
prin programarea personalului la o reexaminare ulterioar„ la
un interval variabil, av‚nd Ón vedere caracterizarea de la

locul de munc„ ∫i concluziile dispensariz„rii teritoriale la
unit„˛ile re˛elei transporturilor;
d) elaboreaz„ semestrial sinteze cu privire la starea
medical„ ∫i psihologic„ a personalului examinat la nivelul
re˛elei sanitare a Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului ∫i le transmite direc˛iei de specialitate;
e) elaboreaz„ propuneri medodologice pentru Ómbun„t„˛irea
activit„˛ii de examinare medical„ ∫i psihologic„ a
personalului cu atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei;
f) efectueaz„ activit„˛i de evaluare, monitorizare ∫i
autorizare Ón baza reglement„rilor legale sau a dispozi˛iilor
transmise de direc˛ia de specialitate din Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 6. — (1) Œn vederea reexamin„rii medicale la
Comisia central„, persoanele cu aviz restrictiv sau de
inaptitudine medical„ vor fi Ón mod obligatoriu spitalizate
pentru o perioad„ de maximum 7 zile Ón sec˛iile Spitalului
Universitar îCF Witing“ Bucure∫ti.
(2) Programarea pentru internare a persoanelor cu avize
restrictive sau de inaptitudine se face de c„tre secretariatul
Comisiei centrale.
(3) Pentru reexaminarea psihologic„, persoanele cu aviz
de inaptitudine sau cu restric˛ii vor fi programate la
Laboratorul de psihologie al Spitalului îCF Witing“ Bucure∫ti
∫i vor fi examinate de psihologi membri ai Comisiei
centrale.
Art. 7. — Copia de pe biletul de externare se va
transmite Comisiei centrale pentru a fi ata∫at„ la dosarul
medical individual Ón vederea elabor„rii avizului medical.
Art. 8. — (1) Avizul medical se stabile∫te de Comisia
central„ ∫i se semneaz„ de pre∫edintele acesteia.
(2) Avizul psihologic se stabile∫te de psihologul
examinator, se semneaz„ de ∫eful laboratorului pentru
conformitate ∫i se contrasemneaz„ de pre∫edintele Comisiei
centrale.
(3) Avizele medicale ∫i psihologice eliberate de Comisia
central„ vor avea aplicate ∫tampila unit„˛ii, Ón tu∫ violet,
l‚ng„ semn„tura pre∫edintelui Comisiei centrale, precum ∫i
∫tampila cu timbru sec aplicat„ Ón partea dreapt„ sus a
avizului. Con˛inutul ∫i forma ∫tampilei cu timbru sec vor fi
identice cu cele ale ∫tampilei cu tu∫.
Art. 9. — Avizul stabilit de Comisia central„, semnat de
pre∫edintele acesteia, se emite informatizat ∫i se transmite
comisiilor teritoriale, precum ∫i persoanelor fizice sau
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juridice interesate, Ón termen de maximum 10 zile de la
finalizarea examin„rii, de secretariatul Comisiei centrale, iar
avizele de inaptitudine ∫i de retragere temporar„ din
func˛iile de siguran˛a circula˛iei ∫i naviga˛iei se vor
transmite, dup„ caz, prin not„ telefonic„, telegram„, fax
sau prin coresponden˛„, Ón maximum 24 de ore de la
efectuarea examin„rii.
Art. 10. — Ultimul aviz emis de Comisia central„
r„m‚ne definitiv ∫i are valabilitate egal„ cu termenul de
periodicitate de examinare. Avizul de aptitudine va fi luat
Ón mod obligatoriu Ón considera˛ie la examinarea periodic„
ulterioar„.

Art. 11. — Œn cazuri excep˛ionale ∫i bine motivate
directorul direc˛iei de specialitate din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului poate aproba,
Ónainte de expirarea termenului de valabilitate,
reexaminarea medical„ a persoanelor care au primit aviz
de inaptitudine sau de restric˛ie.
Art. 12. — Pentru activitatea desf„∫urat„ Ón cadrul
Comisiei centrale membrii acesteia vor primi o indemniza˛ie
de participare la comisie de 15% din salariul de baz„ al
func˛iei de execu˛ie Óndeplinite.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind aplicarea Standardelor Interna˛ionale de Raportare Financiar„
Œn temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 ∫i ale art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 907/2005 privind aprobarea
categoriilor de persoane juridice care aplic„ reglement„ri contabile conforme cu Standardele Interna˛ionale de Raportare
Financiar„, respectiv reglement„ri contabile conforme cu directivele europene,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Av‚nd Ón vedere necesitatea asigur„rii
conformit„˛ii reglement„rilor na˛ionale Ón domeniul
contabilit„˛ii cu reglement„rile Uniunii Europene, Ón exerci˛iul
financiar al anului 2007, Ón Rom‚nia se continu„
implementarea gradual„ a Standardelor Interna˛ionale de
Raportare Financiar„ (IFRS).
(2) Œn Ón˛elesul prezentului ordin, prin Standarde
Interna˛ionale de Raportare Financiar„ se Ón˛elege
Standardele Interna˛ionale de Raportare Financiar„ (IFRS),
Standardele Interna˛ionale de Contabilitate (IAS) ∫i
Interpret„rile
aferente
(Interpret„rile
SIC-IFRIC),
amendamentele ulterioare la acele standarde ∫i
interpret„rile aferente, standardele ∫i interpret„rile viitoare
aferente, a∫a cum sunt aprobate de Uniunea European„,
traduse ∫i publicate Ón limba rom‚n„.
(3) Societ„˛ile comerciale ale c„ror valori mobiliare la
data bilan˛ului sunt admise la tranzac˛ionare pe o pia˛„
reglementat„ ∫i care Óntocmesc situa˛ii financiare
consolidate au obliga˛ia ca, Óncep‚nd cu exerci˛iul financiar
al anului 2007, s„ aplice Standardele Interna˛ionale de
Raportare Financiar„.
(4) Institu˛iile de credit continu„ s„ aplice Standardele
Interna˛ionale de Raportare Financiar„ la Óntocmirea
situa˛iilor financiare consolidate.
(5) Pia˛a reglementat„ are Ón˛elesul prev„zut la art. 125
din Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(6) Entit„˛ile prev„zute la alin. (3) pot Óntocmi ∫i un set
distinct de situa˛ii financiare anuale ob˛inute prin aplicarea
Standardelor Interna˛ionale de Raportare Financiar„,
destinate utilizatorilor de informa˛ii, al˛ii dec‚t institu˛iile
statului.
(7) Situa˛iile financiare ob˛inute prin aplicarea
Standardelor Interna˛ionale de Raportare Financiar„ fac
obiectul auditului financiar, potrivit legii.

Art. 2. — Pentru anul 2007, celelalte entit„˛i de interes
public definite conform Ordinului ministrului finan˛elor
publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de
persoane juridice care aplic„ reglement„ri contabile
conforme cu Standardele Interna˛ionale de Raportare
Financiar„, respectiv reglement„ri contabile conforme cu
directivele europene, pot aplica Standardele Interna˛ionale
de Raportare Financiar„ (IFRS) la Óntocmirea situa˛iilor
financiare individuale sau consolidate, pentru necesit„˛i
proprii de informare.
Art. 3. — Toate entit„˛ile care au obliga˛ia s„ aplice sau
au optat pentru aplicarea Standardelor Interna˛ionale de
Raportare Financiar„ trebuie s„ asigure continuitatea
aplic„rii acestora.
Art. 4. — Œn rela˛ia cu institu˛iile statului, toate entit„˛ile,
inclusiv cele care aplic„ Standardele Interna˛ionale de
Raportare Financiar„, Óntocmesc situa˛ii financiare anuale
conforme cu directivele europene.
Art. 5. — Prevederile art. 3 lit. c) din Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor
de persoane juridice care aplic„ reglement„ri contabile
conforme cu Standardele Interna˛ionale de Raportare
Financiar„, respectiv reglement„ri contabile conforme cu
directivele europene, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
îc) societ„˛ile de servicii de investi˛ii financiare,
societ„˛ile de administrare a investi˛iilor ∫i organismele de
plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Na˛ional„
a Valorilor Mobiliare;“.
Art. 6. — Direc˛ia de reglement„ri contabile din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor ∫i
Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare vor lua m„suri
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Art. 7. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 iulie 2006.
Nr. 1.121.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind desemnarea Regiei Autonome îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“
ca autoritate na˛ional„ de supervizare, organism tehnic specializat pentru Óndeplinirea func˛iei
de supervizare a siguran˛ei zborului Ón avia˛ia civil„, la nivel na˛ional
Œn scopul asigur„rii cadrului juridic necesar Ón vederea Óndeplinirii de c„tre Rom‚nia a obliga˛iilor ce Ói revin Ón
domeniul avia˛iei civile Ón contextul ader„rii la Uniunea European„,
Ón temeiul prevederilor art. 4 lit. b), k), p) ∫i t), ale art. 5 ∫i ale art. 62 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997
privind Codul aerian, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 2 ∫i 4 din Regulamentul de organizare
∫i func˛ionare al Autorit„˛ii Aeronautice Civile Rom‚ne, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 405/1993 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Aeronautice Civile Rom‚ne ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Se desemneaz„ Regia Autonom„
îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ ca autoritate
na˛ional„ de supervizare, Ónsemn‚nd prin aceasta
organismul tehnic specializat pentru Óndeplinirea func˛iei de
supervizare a siguran˛ei zborului Ón avia˛ia civil„, la nivel
na˛ional.
(2) Œn calitatea sa de autoritate na˛ional„ de supervizare,
Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“
exercit„ toate competen˛ele ce revin, conform Ordonan˛ei
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, organismului tehnic
specializat desemnat pentru Óndeplinirea func˛iei de
supervizare a siguran˛ei zborului Ón avia˛ia civil„, precum ∫i
urm„toarele competen˛e ce revin, conform legii, Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i care Ói sunt
delegate prin prezentul ordin:
— elaborarea proiectelor de reglement„ri aeronautice
specifice domeniilor Ón care de˛ine competen˛e ∫i
supravegherea punerii Ón aplicare a acestora;
— certificarea agen˛ilor aeronautici civili, a personalului
aeronautic civil, precum ∫i a tehnicii aeronautice Ón
conformitate cu prevederile reglement„rilor na˛ionale ∫i
comunitare aplicabile;
— certificarea aerodromurilor civile;
— avizarea lucr„rilor efectuate Ón zonele supuse
servitu˛ilor de aeronautic„ civil„;
— inspec˛ia de siguran˛„ a zborului;
— exercitarea activit„˛ilor de registru Ón avia˛ia civil„.
(3) Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„
Rom‚n„“ exercit„ ∫i competen˛ele ∫i atribu˛iile ce revin unei
autorit„˛i na˛ionale de supervizare, care rezult„ din cadrul
de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European
Unic instituit Ón Uniunea European„, cu excep˛ia
competen˛elor Ón domeniul securit„˛ii aeronautice.
(4) Prin cadrul de reglementare armonizat privind crearea
Cerului European Unic se Ón˛elege: Regulamentul
nr. 549/2004 al Parlamentului European ∫i al Consiliului din
10 martie 2004 care stabile∫te cadrul pentru crearea
Cerului European Unic, Regulamentul nr. 550/2004 al
Parlamentului European ∫i al Consiliului din 10 martie 2004
privind furnizarea serviciilor de naviga˛ie aerian„ Ón Cerul

European Unic, Regulamentul nr. 551/2004 al Parlamentului
European ∫i al Consiliului din 10 martie 2004 privind
organizarea ∫i utilizarea spa˛iului aerian Ón Cerul European
Unic, Regulamentul nr. 552/2004 al Parlamentului European
∫i al Consiliului din 10 martie 2004 privind
interoperabilitatea re˛elei europene de management al
traficului aerian, publicate Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 96 din 31 martie 2004 Ómpreun„ cu regulile
de implementare adoptate de Comisia European„ Ón baza
acestor regulamente.
Art. 2. — (1) Œn exercitarea competen˛elor de autoritate
na˛ional„ de supervizare, Regia Autonom„ îAutoritatea
Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ propune Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului proiecte de
reglement„ri na˛ionale specifice, respectiv amendarea sau
abrogarea celor existente, dup„ caz, astfel Ónc‚t s„ se
asigure aplicarea pe teritoriul Rom‚niei a reglement„rilor
comunitare specifice domeniilor Ón care de˛ine competen˛e.
(2) Aplicarea Ón Rom‚nia a cadrului de reglementare
armonizat prev„zut la art. 1 alin. (4) se face Ón baza unor
reglement„ri specifice care transpun ∫i adapteaz„ acele
prevederi ale reglement„rilor comunitare a c„ror aplicare
este necesar„ Ónc„ din perioada de preaderare a Rom‚niei
la Uniunea European„.
Art. 3. — Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„
Civil„ Rom‚n„“ prezint„ Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, p‚n„ la data de 31 ianuarie a
anului urm„tor, un raport anual privind activit„˛ile
desf„∫urate Ón calitate de autoritate na˛ional„ de
supervizare Ón scopul respect„rii ∫i asigur„rii implement„rii
∫i aplic„rii reglement„rilor specifice domeniilor Ón care
de˛ine competen˛e.
Art. 4. — (1) Exercitarea competen˛elor care i-au fost
delegate conform art. 1 alin. (2) se face de c„tre Regia
Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ direct
sau prin persoane fizice sau juridice autorizate
corespunz„tor de c„tre aceasta ∫i care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea sub supravegherea, controlul ∫i responsabilitatea
Regiei Autonome îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“.
(2) Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„
Rom‚n„“ va pune la dispozi˛ie Ministerului Transporturilor,
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Construc˛iilor ∫i Turismului lista actualizat„ a persoanelor
autorizate Ón baza alin. (1).
Art. 5. — Œn exercitarea competen˛elor ce Ói revin
conform art. 621 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Regia
Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ va lua
m„suri pentru asigurarea aplic„rii pe teritoriul Rom‚niei a
restric˛iilor de operare impuse anumitor operatori aerieni din
state ter˛e prin regulamente ale Comisiei Europene emise
Ón conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 al
Parlamentului European ∫i al Consiliului din 14 decembrie
2005 privind stabilirea unei liste comunitare a
transportatorilor aerieni care sunt supu∫i unei interdic˛ii de
operare Ón cadrul comunit„˛ii ∫i informarea pasagerilor
transporta˛i aerian cu privire la identitatea transportatorilor
aerieni, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 344 din 27 decembrie 2005.
Art. 6. — (1) Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„
Civil„ Rom‚n„“ va lua m„suri pentru respectarea ∫i
aplicarea prevederilor prezentului ordin.
(2) Direc˛ia general„ avia˛ie civil„ din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului va urm„ri
ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 7. — (1) Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de

15 iulie 2006, cu excep˛ia art. 4, care se aplic„ de la data
de 1 noiembrie 2006.
(2) Procedurile emise de Regia Autonom„ îAutoritatea
Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ Ón aplicarea reglement„rilor
specifice domeniilor de competen˛„ se public„ de aceasta
pe web-site-ul propriu (www.caa.ro) ∫i sunt obligatorii
pentru to˛i agen˛ii aeronautici supu∫i superviz„rii, Ón toate
acele prevederi care li se aplic„.
(3) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
locuin˛ei nr. 284/2002 pentru delegarea de c„tre Ministerul
Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i Locuin˛ei a unor
competen˛e Ón domeniul certific„rii tehnicii de avia˛ie,
Ónmatricul„rii ∫i identific„rii aeronavelor civile, precum ∫i al
atest„rii personalului aeronautic civil, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002,
precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare, se abrog„.
(4) La data de 1 noiembrie 2006, art. 4—11 din Ordinul
ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei
nr. 1.219/2002 privind certificarea unor categorii de tehnic„
aeronautic„ ∫i autorizarea Aeroclubului Rom‚niei pentru
atestarea unor categorii de personal aeronautic civil
navigant, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 751 din 15 octombrie 2002, se abrog„.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 3 iulie 2006.
Nr. 1.185.
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