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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 502/2006 de abilitare
a Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
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Declararea ∫i preluarea bunurilor intrate Ón proprietatea
privat„ a statului

a

pe

Art. 4. — (1) Declararea bunurilor trecute Ón proprietatea
privat„ a statului se face la organele de valorificare, Ón
termen de 10 zile de la data primirii de c„tre de˛in„tor a
documentului care constituie titlu de proprietate al statului
asupra acestora.
(2) Bunurile devenite proprietate privat„ a statului se
declar„ ∫i se predau organelor de valorificare, dup„ ce
actul de preluare Ón proprietatea privat„ a statului, prev„zut
la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.
Art. 5. — (1) De˛in„torii bunurilor care au trecut Ón
proprietatea privat„ a statului, persoane fizice sau juridice,
dup„ caz, au obliga˛ia s„ inventarieze bunurile respective,
lu‚nd Ón acela∫i timp ∫i m„surile de securitate, de p„strare
∫i de conservare corespunz„toare p‚n„ la predarea lor
efectiv„ organelor de valorificare.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)
urm„toarele categorii de bunuri:
a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate
medical„, materialele de natura obiectelor de inventar
medicale, aparatura medical„, substan˛ele toxice,
materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu,
documentele istorice, materialele de arhiv„, obiectele,
ve∫mintele ∫i c„r˛ile de cult, timbrele filatelice, materialele
lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale
statului care au competen˛a de a gestiona astfel de bunuri,
conform prevederilor legale;
b) mijloacele de plat„ Ón valut„ neconvertibil„ care se
depun la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón condi˛iile legii;
c) armele de foc, muni˛iile, materiile explozive ∫i bunurile
cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit,
Poli˛iei Rom‚ne, Ministerului Ap„r„rii ori, dup„ caz, altor
persoane juridice autorizate, prev„zute de legisla˛ia privind
regimul armelor ∫i muni˛iilor.
(3) Bunurile prev„zute la alin. (2) se vor evalua, utiliza,
valorifica, distruge sau se vor casa de c„tre organele
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Art. 1. — (1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului se valorific„ Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice
prin organele de valorificare abilitate.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile
care nu Óndeplinesc condi˛iile legale de comercializare.
(3) Bunurile prev„zute la alin. (2) vor fi distruse pe
cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost
confiscate sau a de˛in„torului, Ón cazul Ón care acestea nu
pot fi identificate. Distrugerea se va efectua Ón prezen˛a ∫i
cu confirmarea prin semn„tur„ a unei comisii de preluare
∫i distrugere formate din reprezentan˛i ai de˛in„torului, ai
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, ai
organului de valorificare, ai Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor ∫i ai Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
(4) Distrugerea drogurilor ∫i a precursorilor confisca˛i se
efectueaz„ Ón condi˛iile prev„zute Ón legile speciale ce
reglementeaz„ regimul acestor substan˛e.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) organe de valorificare — direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti ∫i alte structuri ale Ministerului Finan˛elor Publice,
stabilite prin ordin al ministrului finan˛elor publice, pentru
bunurile intrate Ón proprietatea privat„ a statului aflate pe
teritoriul Rom‚niei, precum ∫i structurile de specialitate cu
atribu˛ii Ón acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, pentru bunurile intrate Ón proprietatea privat„ a
statului, care nu se afl„ pe teritoriul Rom‚niei;
b) de˛in„tor de bunuri — persoana fizic„ sau juridic„ ce
de˛ine cu sau f„r„ titlu bunuri de natura celor prev„zute la
art. 1.
Art. 3. — (1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform
legii, Ón orice procedur„ judiciar„ trec Ón proprietatea privat„
a statului, Ón temeiul unei ordonan˛e emise de procuror sau
al unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive/irevocabile prin care
se dispune valorificarea acestora.
(2) Œn cazul bunurilor ridicate cu ocazia constat„rii ∫i
sanc˛ion„rii contraven˛iilor pe baz„ de proces-verbal, titlul
de proprietate Ól constituie Ónsu∫i procesul-verbal de
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Dispozi˛ii generale

contraven˛ie, Ón cazul Ón care acesta nu a fost contestat Ón
termenul legal sau dac„ a fost contestat ∫i contesta˛ia a
fost respins„ printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ ∫i
irevocabil„.
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(8) Œn cazul Ón care prin hot„r‚re judec„toreasc„
r„mas„ definitiv„ se dispune restituirea bunurilor prev„zute
la alin. (5) ∫i (6), sumele ob˛inute din valorificarea acestora
se achit„ persoanei de la care au fost preluate bunurile
respective,
conform
prevederilor
din
hot„r‚rea
judec„toreasc„ definitiv„ ∫i irevocabil„, de la bugetul de
stat sau de la bugetul local, dup„ caz, ori la nivelul
actualizat al pre˛urilor Ón situa˛ia Ón care Ón hot„r‚re nu se
prevede suma.
(9) Institu˛iile abilitate prin lege s„ ateste calitatea
bunurilor, pentru bunurile supuse valorific„rii, sunt obligate
s„ emit„ avizul constatator Ón termenul solicitat de organul
de valorificare, cu excep˛ia bunurilor perisabile, pentru care
avizul constatator se va emite de Óndat„.
(10) Produsele de natura celor supuse marc„rii potrivit
legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorific„rii,
vor purta marcaje speciale, conform reglement„rilor legale
Ón materie.
Art. 7. — (1) Bunurile supuse valorific„rii care Ón
perioada valorific„rii au devenit necomercializabile, precum
∫i cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub
supravegherea unei comisii de distrugere.
(2) Comisia de distrugere este format„ din 5 membri:
2 reprezentan˛i ai organului de valorificare, un reprezentant
din partea inspectoratului jude˛ean de poli˛ie, un
reprezentant al oficiului jude˛ean pentru protec˛ia
consumatorilor sau al Oficiului pentru Protec˛ia
Consumatorilor al Municipiului Bucure∫ti ∫i un reprezentant
al agen˛iei jude˛ene de protec˛ie a mediului.
(3) Membrii comisiei de evaluare, precum ∫i membrii
comisiilor prev„zute la art. 1 alin. (3) ∫i la art. 7 alin. (2)
primesc o indemniza˛ie fix„ lunar„, stabilit„ prin ordin al
ministrului finan˛elor publice, care se indexeaz„ anual cu
indicele de infla˛ie, cu condi˛ia Óntrunirii comisiilor cel pu˛in
o dat„ Ón cursul lunii, care se acoper„ din veniturile
Óncasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului.
(4) Membrii comisiei de distrugere constituite de c„tre
titularul de drept pentru distrugerea bunurilor dovedite c„
aduc atingere unui drept de proprietate intelectual„ primesc
o indemniza˛ie fix„ lunar„ care nu poate fi mai mic„ dec‚t
cea stabilit„ prin ordinul ministrului finan˛elor publice.
(5) Indemniza˛ia se asigur„ de c„tre titularul dreptului.
(6) Componen˛a comisiei pentru distrugerea bunurilor
dovedite c„ aduc atingere unui drept de proprietate
intelectual„ se va stabili prin norme metodologice de
aplicare a prezentei ordonan˛e.
(7) Cheltuielile de deplasare ∫i de cazare se pl„tesc
membrilor comisiilor de distrugere prev„zute la art. 1
alin. (3) ∫i la art. 7 alin. (2) ∫i (4) de c„tre institu˛ia care
i-a desemnat.
Art. 8. — (1) Valorificarea bunurilor intrate Ón
proprietatea privat„ a statului se face prin bursele de
m„rfuri, prin magazine proprii, licita˛ie public„, Ón regim de
consigna˛ie sau direct de la locul unde acestea se afl„.
(2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, care se afl„ Ón str„in„tate,

el

specializate care le-au preluat, dispun‚nd de acestea
conform atribu˛iilor legale ce le revin.
(4) Sumele ob˛inute ca urmare a valorific„rii bunurilor
prev„zute la alin. (2) se vireaz„ la bugetul de stat, Ón
termen de 5 zile lucr„toare de la Óncasare, dup„
deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale
Ón vigoare, precum ∫i a altor re˛ineri prev„zute prin legi
speciale.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele
rezultate din valorificarea bunurilor ce intr„ sub inciden˛a
legisla˛iei Ón vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor
religioase pentru producerea obiectelor de cult, care r„m‚n
la dispozi˛ia cultelor religioase.
(6) Precursorii de droguri se valorific„ de organele de
valorificare numai c„tre un operator cu
substan˛e
clasificate, potrivit legisla˛iei privind regimul juridic al
precursorilor de droguri.
(7) O copie a documentului care atest„ valorificarea sau
distrugerea precursorilor de droguri se comunic„ Agen˛iei
Na˛ionale Antidrog.
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Art. 6. — (1) Predarea bunurilor intrate Ón proprietatea
privat„ a statului se face de c„tre de˛in„tori la organele de
valorificare.
(2) Bunurile vor fi predate de c„tre de˛in„tori organelor
de valorificare, care sunt obligate s„ le preia Ón termen de
10 zile de la data primirii de c„tre de˛in„tor a documentului
care constituie titlu de proprietate al statului asupra
acestora.
(3) Dup„ preluarea bunurilor intrate Ón proprietatea
privat„ a statului, o comisie de evaluare va proceda la
evaluarea acestora Ón termen de 21 de zile de la preluare.
(4) Comisia de evaluare este format„ din 5 membri:
3 reprezentan˛i ai organului de valorificare, un reprezentant
al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i un
reprezentant al de˛in„torului bunurilor respective.
(5) Cheltuielile de deplasare ∫i de cazare se pl„tesc
membrilor comisiei de evaluare de c„tre institu˛ia care i-a
desemnat.
(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de
consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care,
prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare,
inclusiv animalele, p„s„rile vii ∫i plantele, care se predau
imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor
fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri c„tre
popula˛ie. Valorificarea acestor bunuri se face f„r„
efectuarea procedurilor de evaluare.
(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la
solicitarea de˛in„torului, acela∫i termen ∫i aceea∫i
procedur„ de valorificare prev„zute la alin. (5) se aplic„ ∫i
bunurilor al c„ror termen de garan˛ie expir„ Ónainte de data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii ce se va pronun˛a Ón litigiu,
al c„rui obiect Ól constituie legalitatea procesului-verbal de
confiscare.
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Evaluarea ∫i valorificarea bunurilor intrate
Ón proprietatea privat„ a statului
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Venituri ∫i cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor
intrate Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 10. — (1) Veniturile Óncasate din valorificarea
bunurilor se vars„ la bugetul de stat, dup„ deducerea
cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale Ón vigoare,
precum ∫i a altor re˛ineri prev„zute prin legi speciale Ón
cazul organelor abilitate, Ón termen de 5 zile lucr„toare de
la Óncasare.
(2) Bunurile confiscate de organele autorit„˛ii
administra˛iei publice locale se predau organelor de
valorificare, iar sumele Óncasate din valorificarea acestora
se fac venit la bugetul local, dup„ deducerea cheltuielilor
cu valorificarea efectuate conform legisla˛iei Ón vigoare ∫i a
unui comision de 20% din veniturile r„mase dup„
deducerea cheltuielilor cu valorificarea.
(3) Comisionul de 20% se vars„ la bugetul de stat, Ón
termen de 5 zile lucr„toare de la Óncasare.
(4) Œn situa˛ia Ón care nivelul veniturilor Óncasate din
valorificarea bunurilor nu asigur„ acoperirea cheltuielilor
necesare Ón vederea valorific„rii acestora, diferen˛a va fi
acoperit„ de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
dup„ caz.
(5) Œn categoria cheltuielilor efectuate Ón vederea
valorific„rii bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a statului,
Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, se cuprind cheltuielile
efectuate de la preluarea acestora ∫i p‚n„ la valorificare,
atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum ∫i cele
efectuate pentru stabilirea bunurilor care Óndeplinesc
condi˛iile de comercializare.
Art. 11. — (1) Bunurile necomunitare care au intrat Ón
proprietatea privat„ a statului sunt supuse prevederilor
art. 867 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de
stabilire a dispozi˛iilor de aplicare a Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului
vamal comunitar, cu modific„rile ulterioare.
(2) Drepturile de import se aplic„ asupra valorii rezultate
din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonan˛e.
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Art. 9. — (1) Ministerul Finan˛elor Publice poate
transmite sau, dup„ caz, propune Guvernului transmiterea
cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorific„rii unor
persoane fizice sau juridice, astfel:
a) Secretariatului General al Guvernului — autovehicule,
ambulan˛e sanitare cu dot„ri aferente, ambarca˛iuni ∫i
motoare ata∫abile acestora, care vor fi repartizate de
comisia interministerial„, cu titlu gratuit, ministerelor,
autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale, Ón limita normativelor
de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare ∫i
evaluare, precum ∫i institu˛iilor de cult ∫i Societ„˛ii
Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia;
b) cre∫elor, gr„dini˛elor, centrelor de plasament ∫i
centrelor de primire a copilului, c„minelor de b„tr‚ni,
cantinelor pentru s„raci, azilurilor, spitalelor, ∫colilor,
bibliotecilor, institu˛iilor de cult, persoanelor cu handicap,
Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia, precum
∫i persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma
calamit„˛ilor naturale, la propunerea organelor de
valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a
conduc„torului organului de valorificare, conform
prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei
ordonan˛e;
c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada
c„ au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter
documentar, informa˛ional, educativ, ∫tiin˛ific ∫i altele
asemenea, la solicitarea acestora, prin ordin al ministrului
finan˛elor publice;
d) ministerelor, autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale —
echipamente de comunica˛ie, tehnic„ de calcul ∫i birotic„,
rechizite, bunuri de folosin˛„ Óndelungat„, inventar
gospod„resc, materiale de Óntre˛inere ∫i repara˛ii, cu
respectarea procedurilor de declarare ∫i evaluare, prin ordin
al ministrului finan˛elor publice sau decizie a conduc„torului
organului de valorificare, dup„ caz;
e) persoanelor juridice care nu Óndeplinesc condi˛ia de
utilizator unic, dar au calitatea de destinatar ini˛ial, pentru
bunurile intrate Ón proprietatea privat„ a statului care au
parcurs toate etapele de valorificare ∫i nu au fost
valorificate, prin hot„r‚re a Guvernului;
f) Ministerului Afacerilor Externe — bunuri mobile ∫i
imobile aflate Ón str„in„tate, prin hot„r‚re a Guvernului;
g) persoanelor juridice care administreaz„ case
memoriale, prin hot„r‚re a Guvernului;
h) persoanelor fizice ∫i juridice care au calitatea de
destinatar, prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
Ministerului Finan˛elor Publice — bunuri intrate Ón
proprietatea privat„ a statului, care nu pot fi valorificate Ón
condi˛iile prezentei ordonan˛e;
i) persoanelor juridice — bunuri intrate Ón proprietatea
privat„ a statului, care au fost achizi˛ionate din import, Ón
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Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri
intrate Ón proprietatea privat„ a statului
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CAPITOLUL IV

baza unui contract de credit garantat de stat, prin hot„r‚re
a Guvernului;
j) ministerelor, autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale —
bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„
a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excep˛ia
celor de˛inute de stat Ón cote indivize, prin hot„r‚re a
Guvernului, ini˛iat„ de Ministerul Finan˛elor Publice, cu
destina˛ia de locuin˛e de serviciu;
k) altor beneficiari, prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Repartizarea bunurilor prev„zute la alin. (1) lit. a) se
va face de o comisie interministerial„ care va func˛iona pe
l‚ng„ Secretariatul General al Guvernului, constituit„ prin
decizie a primului-ministru, format„ din reprezentan˛i ai
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finan˛elor
Publice, Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, Ministerului Ap„r„rii, Ministerului
Justi˛iei, Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului ∫i Cancelariei Primului-Ministru.
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se face prin licita˛ie public„ sau alte proceduri legale,
potrivit legisla˛iei aplicabile din statul pe teritoriul c„ruia se
afl„.
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Art. 12. — Nerespectarea obliga˛iilor prev„zute de
prezenta ordonan˛„ atrage r„spunderea disciplinar„,
contraven˛ional„, material„ sau, dup„ caz, penal„, potrivit
legii.
Art. 13. — (1) Œn termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei ordonan˛e, Ministerul Finan˛elor Publice, Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor vor elabora norme metodologice
de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hot„r‚re a
Guvernului.
(2) Œn termen de 90 de zile de la publicarea prezentei
ordonan˛e, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme
metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate
Ón proprietatea privat„ a statului, care nu se afl„ pe

fiz
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Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
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CAPITOLUL VI

teritoriul Rom‚niei, aprobate prin ordin al ministrului, avizat
de Ministerul Finan˛elor Publice.
Art. 14. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„:
a) Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;
b) Hot„r‚rea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005,
precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 15. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 90 de
zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile
atribuite cu titlu gratuit ∫i cele distruse.
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Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Adrian Cosmin Vieri˛a,
secretar de stat
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ORDONANﬁ√
privind institu˛iile ∫i companiile de spectacole sau concerte, precum ∫i desf„∫urarea activit„˛ii
de impresariat artistic

D

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ reglementeaz„ cadrul
juridic al Ónfiin˛„rii, organiz„rii ∫i func˛ion„rii institu˛iilor ∫i
companiilor de spectacole sau concerte, al desf„∫ur„rii
activit„˛ii acestora, precum ∫i a activit„˛ii de impresariat
artistic.
Art. 2. — Reglement„rile prezentei ordonan˛e au ca
scop principal realizarea urm„toarelor obiective:
a) sus˛inerea ini˛iativei publice ∫i Óncurajarea celei
private, Ón vederea diversific„rii ∫i dezvolt„rii artelor
spectacolului;
b) afirmarea identit„˛ii culturale na˛ionale ∫i a identit„˛ilor
culturale ale minorit„˛ilor na˛ionale prin artele spectacolului;

c) promovarea pe plan na˛ional ∫i interna˛ional a
valorilor artistice autohtone ∫i universale din domeniul
artelor spectacolului;
d) cre∫terea accesului publicului la spectacole ∫i
concerte.
Art. 3. — Œn sensul prezentei ordonan˛e:
a) produc˛iile artistice sunt spectacole ∫i/sau concerte
Ónf„˛i∫ate direct publicului de c„tre arti∫ti interpre˛i ∫i/sau
executan˛i ∫i pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de
oper„, operet„, de revist„, cabaret, de circ, de p„pu∫i
∫i/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte
de muzic„ academic„, simfonic„, vocal-simfonic„, cameral„,
coral„, electronic„;
b) institu˛iile de spectacole sau concerte sunt institu˛ii
publice cu personalitate juridic„ care realizeaz„ ∫i prezint„
produc˛ii artistice;
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(2) Institu˛iile de repertoriu sunt cele care:
a) dispun de cel pu˛in un colectiv artistic, precum ∫i de
personalul tehnic ∫i administrativ necesar pentru realizarea
de produc˛ii artistice;
b) au un portofoliu de minimum trei produc˛ii artistice
diferite ∫i realizeaz„, Ón fiecare stagiune, cel pu˛in dou„
produc˛ii noi care completeaz„ programele ∫i
reconfigureaz„ repertoriul existent;
c) au asigurat ∫i dispun, potrivit legii, de bugetul
necesar pentru remunerarea personalului ∫i pentru
realizarea ∫i prezentarea cel pu˛in a produc˛iilor artistice din
cadrul programului minimal.
(3) Institu˛iile de proiecte sunt cele care:
a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ ∫i
tehnic minim necesar func˛ion„rii institu˛iei ∫i pot reuni
colective artistice doar pe durata unui proiect;
b) realizeaz„ produc˛ii sau coproduc˛ii artistice
prezentate Ón serii determinate;
c) au asigurat ∫i dispun, potrivit legii, de bugetul
necesar pentru remunerarea personalului administrativ ∫i
tehnic prev„zut la lit. a), precum ∫i pentru plata colectivelor
care realizeaz„ ∫i prezint„ produc˛iile artistice din cadrul
programului minimal.
Art. 6. — Institu˛iile de concerte sunt cele care:
a) dispun de cel pu˛in un colectiv artistic, precum ∫i de
personalul tehnic ∫i administrativ necesar pentru realizarea
de produc˛ii artistice;
b) Ón fiecare stagiune prezint„ un repertoriu format din
produc˛ii artistice diferite ∫i realizeaz„ produc˛ii noi;
c) au asigurat ∫i dispun, potrivit legii, de bugetul
necesar pentru remunerarea personalului ∫i pentru
realizarea ∫i prezentarea cel pu˛in a produc˛iilor artistice din
cadrul programului minimal.
Art. 7. — Prin excep˛ie de la prevederile art. 5 ∫i 6 se
pot Ónfiin˛a ∫i pot func˛iona ∫i alte tipuri de institu˛ii de
spectacole sau concerte ale c„ror specific ∫i reguli de
organizare sunt aprobate de autorit„˛ile administra˛iei
publice care le-au Ónfiin˛at sau Ón subordinea c„rora
func˛ioneaz„, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e.
Art. 8. — (1) Institu˛iile existente la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, precum ∫i cele nou-Ónfiin˛ate
vor fi Ónscrise Ón Registrul institu˛iilor ∫i companiilor de
spectacole sau concerte, la solicitarea autorit„˛ilor
administra˛iei publice centrale ∫i locale Ón subordinea c„rora
func˛ioneaz„.
(2) Œncadrarea institu˛iilor de spectacole sau concerte
existente Ón categoriile prev„zute la art. 5—7 se face prin
hot„r‚re sau, dup„ caz, prin ordin al autorit„˛ii
administra˛iei publice locale ori centrale Ón subordinea
c„reia func˛ioneaz„.
(3) Œnfiin˛area de noi institu˛ii de spectacole sau
concerte ∫i Óncadrarea acestora Ón categoriile prev„zute la
art. 5—7 se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului sau prin
hot„r‚re a autorit„˛ii administra˛iei publice locale care le
Ónfiin˛eaz„, dup„ caz.
(4) Schimbarea Óncadr„rii se face la cererea institu˛iei
sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin
hot„r‚re sau, dup„ caz, prin ordin al autorit„˛ii
administra˛iei publice locale ori centrale Ón subordinea
c„reia func˛ioneaz„.
(5) Hot„r‚rile consiliilor locale sau jude˛ene prev„zute la
alin. (2)—(4) se adopt„ cu majoritatea de voturi din num„rul
total de consilieri.
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c) companiile de spectacole sau concerte sunt persoane
juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire
∫i organizare, care realizeaz„ ∫i prezint„ produc˛ii artistice;
d) proiectul este ansamblul de activit„˛i artistice, tehnice
∫i logistice concretizate Ón produc˛ia artistic„, a c„rui
perioad„ de realizare nu dep„∫e∫te, de regul„, durata unei
stagiuni;
e) programul este structura managerial-artistic„,
cuprinz‚nd un num„r de proiecte, a c„rui desf„∫urare
excedeaz„, de regul„, duratei unui exerci˛iu financiar ∫i prin
care se r„spunde cerin˛elor comunit„˛ii;
f) programul minimal este parte a proiectului managerial
al conduc„torului institu˛iei de spectacole sau concerte,
care cuprinde un num„r de programe realizate Ón intervalul
de timp ∫i Ón condi˛iile stabilite Ón contractul de
management;
g) stagiunea este perioada de p‚n„ la 10 luni
consecutive, din 2 ani calendaristici, Ón care institu˛iile de
spectacole ∫i/sau concerte realizeaz„ ∫i prezint„ produc˛ii
artistice;
h) vacan˛a dintre stagiuni este perioada Ón care institu˛iile
de spectacole ∫i/sau concerte acord„, de regul„, concediile
de odihn„ ∫i recuper„rile ∫i pot preg„ti noi produc˛ii sau,
dup„ caz, pot organiza turnee, deplas„ri, microstagiuni;
i) colectivul artistic este ansamblul de arti∫ti interpre˛i
sau executan˛i, f„r„ personalitate juridic„, compus dintr-un
num„r variabil de membri, reuni˛i, de regul„, pe criterii
profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a
realiza un anumit num„r de produc˛ii artistice;
j) produc„torul de spectacole ∫i/sau concerte este
persoana fizic„ sau persoana juridic„ de drept privat ori de
drept public care Ó∫i asum„ responsabilitatea realiz„rii de
produc˛ii artistice ∫i care, Ón aceast„ calitate, asigur„, Ón
totalitate sau Ón parte, mijloacele materiale ∫i/sau financiare
necesare;
k) impresariatul artistic este activitatea prin care o
persoan„ fizic„ sau juridic„ de drept public ori de drept
privat, denumit„ impresar, ac˛ioneaz„ Ón numele ∫i pe
seama unei institu˛ii sau companii de spectacole ∫i/sau
concerte ori, dup„ caz, a unui artist interpret sau
executant, Ón vederea identific„rii ∫i materializ„rii
posibilit„˛ilor de exploatare a unei produc˛ii sau presta˛ii
artistice.
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CAPITOLUL II
Œnfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea institu˛iilor
∫i companiilor de spectacole sau concerte
Art. 4. — (1) Institu˛iile de spectacole sau concerte se
Ónfiin˛eaz„, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón subordinea
autorit„˛ilor administra˛iei publice centrale sau locale.
(2) Institu˛iile de spectacole sau concerte elaboreaz„
propriile regulamente de organizare ∫i func˛ionare, care se
aprob„, potrivit legii, de autorit„˛ile Ón subordinea c„rora se
afl„.
(3) Institu˛iile de spectacole sau concerte au deplin„
autonomie Ón stabilirea ∫i realizarea programelor proprii, Ón
consens cu politicile culturale ale autorit„˛ilor centrale sau
locale, concepute pentru a r„spunde nevoilor comunit„˛ii.
Art. 5. — (1) Institu˛iile de spectacole pot fi de
repertoriu sau de proiecte.
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Art. 14. — Prin derogare de la prevederile art. 7
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor formelor de discriminare,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 48/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
condi˛ionarea ocup„rii unei func˛ii de specialitate artistic„
pe criterii de v‚rst„, sex ori calit„˛i fizice Ón institu˛iile de
spectacole sau concerte se face conform specificului ∫i
intereselor institu˛iei ∫i nu constituie contraven˛ie.
Art. 15. — (1) Activitatea personalului artistic ∫i tehnic
din cadrul institu˛iilor de spectacole sau concerte se
normeaz„ potrivit fi∫ei postului.
(2) Programul de lucru al personalului artistic ∫i tehnic
din cadrul institu˛iilor de spectacole sau concerte este
repartizat inegal, fiind specificat ca atare Ón contractul
individual de munc„.
(3) Pentru personalul artistic ∫i tehnic din institu˛iile de
spectacole sau concerte, zilele de s‚mb„t„, duminic„ ∫i,
dup„ caz, zilele de s„rb„toare legal„ sunt considerate zile
lucr„toare, repausul s„pt„m‚nal put‚nd fi acordat Ón alte
zile ale s„pt„m‚nii.
(4) Zilele de repaus ∫i zilele de s„rb„toare legal„ care
nu au putut fi acordate vor fi recuperate Ón lunile
urm„toare, compensate potrivit prevederilor Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau ad„ugate zilelor de concediu.
(5) Concediul anual de odihn„ pentru personalul din
institu˛iile de spectacole sau concerte se acord„, de regul„,
Ón vacan˛a dintre stagiuni.
(6) Œn vederea asigur„rii continuit„˛ii actului artistic pe
durata stagiunii, p„r˛ile pot prevedea, Ón contractele
individuale de munc„ Óncheiate Ón conformitate cu art. 13
alin. (1), clauze speciale privind condi˛iile de Óncetare a
raporturilor de munc„, cu respectarea prevederilor legale Ón
vigoare.
Art. 16. — Personalul angajat Ón baza unor contracte
individuale de munc„ pe durat„ determinat„, care nu are
domiciliul Ón localitatea Ón care institu˛ia Ó∫i desf„∫oar„
activitatea ∫i nu beneficiaz„ de locuin˛„ de serviciu, poate
primi din bugetul institu˛iei o indemniza˛ie lunar„ forfetar„
neimpozabil„, Ón cuantum de 50% din salariul mediu net
pe economie, pentru a-∫i asigura cazarea.
Art. 17. — Prevederile art. 13—16 pot fi aplicate, dup„
caz, ∫i de c„tre companiile de spectacole sau concerte.

pe

(6) Hot„r‚rile sau, dup„ caz, ordinele prev„zute la
alin. (2)—(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modific„rile ulterioare.
Art. 9. — (1) Companiile de spectacole sau concerte
sunt Ónfiin˛ate de persoane fizice ori de persoane juridice
de drept privat, potrivit legii.
(2) Companiile de spectacole sau concerte existente la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e, precum ∫i
cele nou-Ónfiin˛ate vor fi Ónscrise Ón Registrul institu˛iilor ∫i
companiilor de spectacole sau concerte.
Art. 10. — (1) Activitatea institu˛iilor de spectacole sau
concerte poate fi concesionat„, pe o perioad„ de maximum
10 ani, Ón baza prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Caietul de sarcini al concesiunii, Ón completarea
cerin˛elor prev„zute de lege, va cuprinde cel pu˛in
urm„toarele:
a) condi˛iile de experien˛„ a concesionarilor, dob‚ndit„
pe parcursul activit„˛ii Ón domeniul artelor spectacolului;
b) obliga˛ia de a p„stra obiectul specific de activitate al
institu˛iei, clauze privind angaja˛ii, precum ∫i condi˛iile de
accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte.
Art. 11. — Institu˛iile de spectacole sau concerte pot
recurge la externalizarea, Ón condi˛iile legii, a unor servicii,
inclusiv a celor tehnice, administrative ∫i de produc˛ie.
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Art. 12. — (1) Func˛ionarea institu˛iilor de spectacole
sau concerte se asigur„ de c„tre personalul artistic, tehnic
∫i de c„tre personalul administrativ care, de regul„, Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón baza contractelor individuale de
munc„.
(2) Pentru realizarea produc˛iilor artistice, institu˛iile de
spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic
remunerat Ón baza unor contracte Óncheiate conform
prevederilor legale privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, precum ∫i personal tehnic ∫i administrativ
remunerat pe baza unor contracte individuale de munc„ cu
timp par˛ial.
(3) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate
angajat Ón institu˛ii de spectacole sau concerte cu contract
individual de munc„ pe durat„ nedeterminat„ poate cumula
mai multe func˛ii sau, dup„ caz, poate Óncheia contracte
conform prevederilor legale privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe cu alte institu˛ii sau companii.
Art. 13. — (1) Pentru personalul institu˛iilor de
spectacole sau concerte, contractele individuale de munc„
se pot Óncheia, potrivit legii, astfel:
a) pe durat„ nedeterminat„, de regul„;
b) pe durat„ determinat„, inclusiv pe stagiune sau
produc˛ie artistic„.
(2) Œncadrarea personalului din institu˛iile de spectacole
sau concerte potrivit alin. (1) se face pe baz„ de concurs
ori de examen, organizat Ón condi˛iile legii.
(3) Œn cazul contractelor individuale de munc„ Óncheiate
potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), angajarea se poate face
∫i Ón mod direct, prin acordul p„r˛ilor.
(4) Contractele individuale de munc„ Óncheiate pe
durat„ nedeterminat„ Ónainte de intrarea Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e pot fi modificate, prin acordul p„r˛ilor,
Ón contracte pe durat„ determinat„.
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Personalul institu˛iilor de spectacole sau concerte

CAPITOLUL IV
Conducerea institu˛iilor de spectacole sau concerte
Art. 18. — (1) Conducerea institu˛iilor de spectacole sau
concerte este asigurat„ de directorul general sau, dup„
caz, de director.
(2) Ocuparea postului de director general sau, dup„
caz, de director Ón cadrul institu˛iilor de spectacole sau
concerte se face pe baza unui concurs de proiecte de
management.
(3) Angajarea directorului general sau, dup„ caz, a
directorului se face prin contract de management Óncheiat
Óntre ordonatorul principal de credite al autorit„˛ii publice Ón
subordinea c„reia func˛ioneaz„ institu˛ia respectiv„ ∫i
c‚∫tig„torul concursului.
Art. 19. — (1) Prin decizie a directorului general sau,
dup„ caz, a directorului se Ónfiin˛eaz„ consiliul administrativ,
organism cu rol deliberativ, format din:
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conform prevederilor art. 12 alin. (2), se consider„ cheltuieli
aferente programelor ∫i proiectelor culturale ∫i se prev„d Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli al institu˛iei.
Art. 23. — (1) Ministerul Culturii ∫i Cultelor, alte
autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i
autorit„˛ile administra˛iei publice locale pot sus˛ine, material
∫i financiar, singure sau Ón parteneriat, realizarea unor
programe ∫i proiecte culturale, inclusiv turnee Ón ˛ar„ ori Ón
str„in„tate, ale institu˛iilor de spectacole sau concerte,
indiferent de subordonarea acestora.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile ∫i programelor ∫i
proiectelor realizate de companiile de spectacole sau
concerte, Ón condi˛iile prev„zute de lege.
Art. 24. — Autorit„˛ile administra˛iei publice centrale ∫i
locale pot concesiona companiilor de spectacole sau
concerte activit„˛i ori servicii culturale, Ón condi˛iile
prev„zute de lege.
CAPITOLUL VI

ce

a) pre∫edinte — directorul general sau, dup„ caz,
directorul;
b) membri:
— directorii, directorii adjunc˛i sau, dup„ caz, ∫efii
compartimentelor func˛ionale;
— consilierul juridic;
— delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta,
sau, dup„ caz, reprezentantul salaria˛ilor;
— reprezentantul autorit„˛ii administra˛iei publice centrale
ori locale Ón subordinea c„reia func˛ioneaz„ institu˛ia de
spectacole sau concerte ∫i, dup„ caz, reprezentantul
ordonatorului principal de credite desemnat de ace∫tia.
(2) Prin decizie a directorului general sau, dup„ caz, a
directorului se Ónfiin˛eaz„ un consiliu artistic, organism cu
rol consultativ, format din personalit„˛i culturale din institu˛ie
∫i din afara acesteia.
(3) Consiliul administrativ ∫i consiliul artistic se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón baza regulamentului elaborat
∫i aprobat Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 4 alin. (2).
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Desf„∫urarea activit„˛ii de impresariat artistic
Art. 25. — (1) Œn vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii de
impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice rom‚ne
de drept public ori de drept privat trebuie s„ fie atestate,
respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e.
(2) Institu˛iile de spectacole sau concerte care
desf„∫oar„ activit„˛i de impresariere a propriilor produc˛ii
artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de
prezenta ordonan˛„.
(3) Institu˛iile de spectacole sau concerte prev„zute la
alin. (2) au obliga˛ia s„ prevad„ distinct aceast„ activitate
Ón propriile regulamente de organizare ∫i func˛ionare ∫i s„
se Ónscrie Ón Registrul impresarilor artistici.
Art. 26. — (1) Atestarea persoanelor fizice, precum ∫i
avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept
public, pentru desf„∫urarea activit„˛ii de impresariat artistic,
se fac, la propunerea Comisiei pentru atestare ∫i avizare
Ón domeniul impresariatului artistic, de c„tre Centrul de
Preg„tire Profesional„ Ón Cultur„, institu˛ie Ón subordinea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
(2) Comisia pentru atestare ∫i avizare Ón domeniul
impresariatului artistic este un organism de specialitate,
f„r„ personalitate juridic„, care se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ Ón cadrul Centrului de Preg„tire Profesional„
Ón Cultur„.
(3) Din Comisia pentru atestare ∫i avizare Ón domeniul
impresariatului artistic fac parte reprezentan˛i ai Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, Ministerului Justi˛iei, Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i ai Ministerului Afacerilor
Externe, desemna˛i de conduc„torii acestor autorit„˛i ∫i
numi˛i prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor.
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Art. 20. — Finan˛area institu˛iilor de spectacole sau
concerte se realizeaz„ din venituri proprii ∫i subven˛ii
acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale,
dup„ caz, prin bugetul autorit„˛ilor publice Ón subordinea
c„rora func˛ioneaz„ institu˛iile respective, precum ∫i din alte
surse, potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e.
Art. 21. — (1) Finan˛area institu˛iilor de spectacole sau
concerte se realizeaz„ conform urm„toarelor principii:
a) finan˛area programului minimal anual prev„zut Ón
contractul de management se asigur„ din subven˛ii
acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
dup„ caz;
b) finan˛area programelor, altele dec‚t cele din
programul minimal, prev„zute Ón contractul de management,
se asigur„ din veniturile proprii corelate cu subven˛ii
acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele
locale, dup„ caz;
c) cheltuielile de personal ∫i cheltuielile pentru
Óntre˛inerea, reabilitarea ∫i dezvoltarea bazei materiale a
institu˛iilor se asigur„ din subven˛ii acordate de la bugetul
de stat, respectiv de la bugetele locale, dup„ caz, corelate
cu veniturile proprii;
d) veniturile proprii pot fi utilizate ∫i pentru stimularea
personalului, Ón urma rezultatului evalu„rii efectuate potrivit
legii;
e) cota din veniturile proprii rezultate din exploatarea
unor bunuri aflate Ón administrare se poate re˛ine Ón
procentul maxim prev„zut de lege ∫i se utilizeaz„ Ón
totalitate ∫i exclusiv pentru finan˛area cheltuielilor materiale
∫i servicii.
(2) Institu˛iile de spectacole sau concerte pot beneficia
de bunuri materiale ∫i fonduri b„ne∫ti primite sub form„ de
servicii, dona˛ii ∫i sponsoriz„ri, cu respectarea dispozi˛iilor
legale; liberalit„˛ile de orice fel pot fi acceptate numai dac„
nu sunt grevate de condi˛ii ori sarcini care ar afecta
autonomia cultural„ a institu˛iei sau dac„ acestea nu
contravin obiectului de activitate al acesteia.
Art. 22. — Obliga˛iile de plat„ ale institu˛iilor de
spectacole sau concerte, rezultate din contractele Óncheiate
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CAPITOLUL V
Finan˛area institu˛iilor ∫i companiilor de spectacole
sau concerte

tu

8

CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 27. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Registrul institu˛iilor ∫i
companiilor de spectacole sau concerte, Ón care sunt
Ónscrise institu˛iile ∫i companiile de spectacole sau concerte.
(2) Registrul institu˛iilor ∫i companiilor de spectacole sau
concerte este administrat de compartimentul de specialitate
din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
(3) Modul de organizare ∫i func˛ionare a Registrului
institu˛iilor ∫i companiilor de spectacole sau concerte va fi
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reÓnscrierii, respectiv a Ónscrierii Ón registru, se aprob„ prin
ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, Ón termen de 60 de
zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e.
Art. 32. — Tarifele pentru acordarea atestatelor ∫i
avizelor Ón domeniul impresariatului artistic, precum ∫i cele
pentru Ónscrierea Ón Registrul impresarilor artistici se aprob„
prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, care se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i se fac venit la
bugetul Centrului de Preg„tire Profesional„ Ón Cultur„.
Art. 33. — (1) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:
a) neÓnscrierea Ón Registrul institu˛iilor ∫i companiilor de
spectacole sau concerte Ón termenul prev„zut la art. 27
alin. (4) ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei la
5.000 lei;
b) desf„∫urarea activit„˛ilor de impresariat artistic de
c„tre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat,
f„r„ ob˛inerea atestatului sau, dup„ caz, a avizului din
domeniul impresariatului artistic, ∫i se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) desf„∫urarea activit„˛ilor de impresariat artistic de
c„tre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat,
f„r„ Ónscrierea Ón Registrul impresarilor artistici, ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor prev„zute
la alin. (1) se fac de c„tre persoanele Ómputernicite prin
ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, precum ∫i de c„tre
ofi˛erii desemna˛i prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i
internelor.
(3) Contraven˛iilor prev„zute la alin. (1) le sunt
aplicabile dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 34. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor este autoritatea
administra˛iei publice centrale care urm„re∫te punerea Ón
aplicare ∫i respectarea prevederilor prezentei ordonan˛e.
Art. 35. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„ Legea nr. 504/2004 privind institu˛iile
publice de spectacole ∫i concerte, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie
2004, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 36. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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aprobat prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, Ón termen
de 60 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e.
(4) Institu˛iile ∫i companiile de spectacole sau concerte
existente vor face demersurile necesare pentru Ónscrierea
Ón Registrul institu˛iilor ∫i companiilor de spectacole sau
concerte Ón termen de 120 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a ordinului ministrului culturii ∫i cultelor privind
organizarea ∫i func˛ionarea acestuia.
Art. 28. — Modul de organizare ∫i func˛ionare a
Comisiei pentru atestare ∫i avizare Ón domeniul
impresariatului artistic, procedurile de acordare, de
retragere sau de suspendare a atestatului ori, dup„ caz, a
avizului se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, ini˛iat„ de
Ministerul Culturii ∫i Cultelor, Ón termen de 60 de zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e.
Art. 29. — (1) Registrul impresarilor artistici, Ón care
sunt Ónscrise persoanele fizice titulare ale atestatului de
impresar artistic ∫i persoanele juridice de drept privat care
au ob˛inut avizul de impresariat artistic, se reorganizeaz„.
(2) Registrul impresarilor artistici este administrat de
Ministerul Culturii ∫i Cultelor, prin Centrul de Preg„tire
Profesional„ Ón Cultur„.
Art. 30. — (1) Persoanele fizice ∫i persoanele juridice
de drept privat care desf„∫oar„ Ón prezent activit„˛i de
impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare,
sunt obligate s„ se reÓnscrie Ón Registrul impresarilor
artistici Ón baza unei evalu„ri efectuate de Comisia pentru
atestare ∫i avizare Ón domeniul impresariatului artistic.
(2) Persoanele fizice ∫i persoanele juridice de drept
public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv
avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e se Ónscriu
Ón Registrul impresarilor artistici pe m„sura atest„rii sau
aviz„rii.
(3) Institu˛iile de spectacole sau concerte care
desf„∫oar„ activitate de impresariat artistic pentru propriile
produc˛ii artistice se Ónscriu Ón Registrul impresarilor artistici
Ón termen de 10 zile de la data aprob„rii propriului
regulament de organizare ∫i func˛ionare, modificat conform
prevederilor art. 25 alin. (3).
Art. 31. — Reorganizarea Registrului impresarilor
artistici, respectiv Metodologia de evaluare a persoanelor
fizice ∫i a persoanelor juridice de drept privat care
desf„∫oar„ activit„˛i de impresariat artistic Ón vederea

9

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 21.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 82/2.II.2007

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind sus˛inerea examenului pentru atribuirea calit„˛ii de consultant fiscal —
sesiunea martie 2007

ce

Œn temeiul prevederilor 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 temeiul prevederilor art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de
consultan˛„ fiscal„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 198/2002, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 3 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calit„˛ii de consultant
fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.614/2006,
Ón temeiul prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.826/2006 privind organizarea
examenului de atribuire a calit„˛ii de consultant fiscal Ón cursul semestrului I 2007,
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(3) Candida˛ii care au solicitat am‚narea particip„rii la
examenul din noiembrie 2006 dup„ momentul afi∫„rii listelor
cu repartizarea pe s„li ∫i cei care din diverse motive nu
s-au prezentat la examen ∫i solicit„ Ónscrierea la aceast„
sesiune vor pl„ti suma de 60 lei, reprezent‚nd cota-parte
din costul serviciilor prestate.
Art. 5. — Regulamentul pentru organizarea examenului
de atribuire a calit„˛ii de consultant fiscal, aprobat prin
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.614/2006, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 816 din
3 octombrie 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:
îComisia de examinare va stabili un num„r de minimum
3 variante de subiecte.“
2. Anexa nr. 1 la regulament se abrog„.
Art. 6. — Colectivul pentru organizarea ∫i desf„∫urarea
examenului de atribuire a calit„˛ii de consultant fiscal ∫i
comisiile de examinare ∫i de solu˛ionare a contesta˛iilor vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — (1) Examenul de atribuire a calit„˛ii de
consultant fiscal va avea loc Ón municipiul Bucure∫ti, Ón
zilele de 3 ∫i 4 martie 2007.
(2) Locul de desf„∫urare a examenului se va publica pe
site-ul Ministerului Finan˛elor Publice p‚n„ la data de
27 februarie 2007.
Art. 2. — Examenul va fi sus˛inut din tematica de
examen prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin ∫i va consta Óntr-o prob„ scris„ sub form„
de test-gril„.
Art. 3. — Œnscrierile la examen ∫i depunerea dosarelor
se fac Ón perioada 5—16 februarie 2007 inclusiv, Ón
municipiul Bucure∫ti, la sediul ™colii de Finan˛e Publice ∫i
Vam„ din str. Lucre˛iu P„tr„∫canu nr. 10, sectorul 3.
Art. 4. — (1) Candida˛ii care au fost Ónscri∫i la sesiunea
de examen din noiembrie 2006 ∫i care nu au solicitat
restituirea dosarelor se pot Ónscrie la examen pe baz„ de
cerere individual„, cu actualizarea documenta˛iei de
Ónscriere — cazier judiciar, certificat de c„s„torie etc. —,
dac„ este cazul.
(2) Candida˛ii Ónscri∫i la examenul din noiembrie 2006,
care au solicitat am‚narea particip„rii la examen p‚n„ la
momentul afi∫„rii listelor cu repartizarea pe s„li, nu pl„tesc
taxa de Ónscriere pentru aceast„ sesiune.

or
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ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2007.
Nr. 129.
ANEX√
TEMATICA DE EXAMEN

1. No˛iuni generale de drept comercial:
— faptele de comer˛:
• no˛iune;
• caracteristici;
— comercian˛ii:
• no˛iunea ∫i categoriile de comercian˛i;
• calitatea de comerciant;

• condi˛iile de exercitare a activit„˛ii comerciale;
• obliga˛iile profesionale ale comercian˛ilor;
• fondul de comer˛;
• auxiliarii comercian˛ilor;
— formele de organizare:
— reorganiz„rile, fuziunile, diviz„rile ∫i lichid„rile.
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— scutiri;
— coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale
conven˛iilor de evitare a dublei impuneri;
— certificatele de atestare a impozitului pl„tit de
nereziden˛i;
— impozitul pe reprezentan˛e (cuantum, termen de plat„
∫i depunerea declara˛iei fiscale);
— principiile privind impunerea veniturilor din economii
ob˛inute din Rom‚nia de persoanele fizice rezidente Ón alte
state membre ale Uniunii Europene; defini˛ia beneficiarului
efectiv; defini˛ia agentului pl„titor, defini˛ia pl„˛ii dob‚nzilor,
eliminarea dublei impuneri Ón cazul pl„˛ilor din dob‚nzi
primite de la reziden˛i rom‚ni din Austria, Luxemburg ∫i
Belgia, care au perioad„ de tranzi˛ie Ón ceea ce prive∫te
aplicarea schimbului automat de informa˛ii;
— principiile prev„zute Ón aplicarea re˛inerii la surs„ a
impozitelor asupra redeven˛elor ∫i dob‚nzilor primite/pl„tite
Óntre Óntreprinderi asociate rezidente Ón state membre ale
Uniunii Europene; defini˛ia dob‚nzilor ∫i redeven˛elor,
defini˛ia Óntreprinderilor asociate, reguli tranzitorii Ón
aplicarea prevederilor legate de impunerea redeven˛elor ∫i
dob‚nzilor la Óntreprinderile asociate.
7. Impozitul pe proprietate ∫i taxele locale:
— baza de impozitare;
— contribuabili;
— mod de calcul;
— termene de plat„;
— facilit„˛i fiscale acordate;
— modul de declarare a propriet„˛ilor.
8. Taxa pe valoarea ad„ugat„:
— sfera de aplicare;
— persoane impozabile;
— opera˛iuni cuprinse Ón sfera de aplicare a taxei pe
valoarea ad„ugat„;
— locul opera˛iunilor cuprinse Ón sfera de aplicare a
taxei pe valoarea ad„ugat„;
— faptul generator ∫i exigibilitatea taxei pe valoarea
ad„ugat„;
— baza de impozitare;
— cote de tax„ pe valoarea ad„ugat„;
— opera˛iuni scutite;
— regimul deducerilor;
— persoanele obligate la plata taxei pe valoarea
ad„ugat„;
— obliga˛ii;
— regimuri speciale pentru: Óntreprinderi mici, agen˛ii de
turism, bunuri second-hand, opere de art„, obiecte de
colec˛ie ∫i antichit„˛i; aurul de investi˛ii; persoanele
impozabile nestabilite Ón Comunitatea European„, care
presteaz„ servicii electronice persoanelor neimpozabile;
— m„suri de simplificare;
— r„spunderea pentru plata taxei pe valoarea ad„ugat„;
— dispozi˛ii tranzitorii.
9. Accizele:
— accize armonizate (sfera de aplicare, modalit„˛i de
calcul);
— regimul de antrepozitare fiscal„ (defini˛ii, fapt
generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, deplasarea
produselor Ón regim suspensiv, documente fiscale utilizate);
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2. No˛iuni generale privind finan˛ele publice ∫i
principiile directivelor europene:
— cadrul general ∫i procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea ∫i utilizarea fondurilor publice,
precum ∫i responsabilit„˛ile institu˛iilor publice implicate Ón
procesul bugetar;
— principiile fiscalit„˛ii.
3. Impozitul pe profit:
— contribuabili ∫i sfera de cuprindere;
— contribuabili scuti˛i de la plata impozitului pe profit;
— determinarea profitului impozabil pentru organiza˛iile
nonprofit;
— determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri
supuse impozit„rii, venituri neimpozabile, cheltuieli care se
deduc limitat, cheltuieli nedeductibile, amortizare fiscal„);
— rezerve ∫i provizioane fiscale;
— reguli fiscale privind reorganiz„rile juridice (fuziuni,
diviz„ri, diviz„ri par˛iale, schimburi de titluri de participare),
Ón context transfrontalier;
— reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de
filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor
juridice rom‚ne, societ„˛i-mam„, respectiv sediilor
permanente din Rom‚nia ale persoanelor juridice str„ine
din state membre ale Uniunii Europene, societ„˛i-mam„;
— termene de plat„ ∫i de declarare a impozitului;
— facilit„˛i fiscale;
— aspecte fiscale interna˛ionale (sediul permanent);
— impunerea persoanelor juridice str„ine care realizeaz„
venituri din sau Ón leg„tur„ cu propriet„˛i imobiliare situate
Ón Rom‚nia sau din v‚nzarea/cesionarea titlurilor de
participare de˛inute la o persoan„ juridic„ rom‚n„.
4. Impozitul pe veniturile microÓntreprinderilor:
— defini˛ia microÓntreprinderii;
— condi˛iile pe care trebuie s„ le Óntruneasc„ o
microÓntreprindere ∫i procedura de formulare a op˛iunii
pentru aceast„ form„ de organizare;
— cota de impozitare;
— determinarea bazei de calcul (veniturile care se scad
din venitul brut);
— termenul de plat„;
— impunerea asocierilor cu persoanele fizice.
5. Impozitul pe venit:
— contribuabili ∫i sfera de cuprindere;
— categorii de venituri impozabile;
— venituri neimpozabile;
— cote de impozit;
— determinarea bazei de calcul a impozitului pe
categorii de venit;
— pl„˛i anticipate Ón contul impozitului pe venit;
— obliga˛iile pl„titorilor de venituri ∫i ale contribuabililor;
— venitul net anual impozabil;
— venituri supuse impozitului final cu re˛inere la surs„;
— termene de plat„;
— aspecte fiscale interna˛ionale;
— reguli privind asocia˛iile f„r„ personalitate juridic„.
6. Impozitul pe veniturile ob˛inute din Rom‚nia de
nereziden˛i ∫i impozitul pe reprezentan˛ele firmelor str„ine
Ónfiin˛ate Ón Rom‚nia:
— contribuabili;
— sfera de cuprindere a impozitului;
— venituri impozabile ob˛inute din Rom‚nia;
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— contabilitatea veniturilor, cheltuielilor ∫i a rezultatului
exerci˛iului financiar;
— forma ∫i con˛inutul situa˛iilor financiare anuale.
12. Sanc˛iuni ∫i c„i de contestare:
— sanc˛ionarea contraven˛iilor la legisla˛ia fiscal„;
— contestarea sanc˛iunilor aplicate de organul fiscal,
precum ∫i a deciziilor de impunere.
13. Aspecte privind procedura fiscal„:
— principii generale de conduit„ Ón administrarea
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate
bugetului general consolidat;
— creditori fiscali, debitori, pl„titori ai obliga˛iilor fiscale;
— domiciliul fiscal;
— competen˛a organului fiscal, actele emise de
organele fiscale, administrarea ∫i aprecierea probelor;
— Ónregistrarea fiscal„ a pl„titorilor de impozite, taxe ∫i
contribu˛ii;
— obliga˛ia de a depune declara˛ii fiscale, con˛inutul
declara˛iei fiscale, termene de declarare, corectarea
declara˛iilor fiscale ∫i sanc˛iuni pentru nedepunerea
acestora;
— procedura de stabilire a impozitelor ∫i taxelor;
— procedura de colectare a crean˛elor fiscale;
— solu˛ionarea contesta˛iilor formulate Ómpotriva actelor
administrative fiscale;
— inspec˛ia fiscal„.

ăr

ii
g

ra

— circula˛ia intracomunitar„ a produselor accizabile
armonizate (operator Ónregistrat ∫i neÓnregistrat, v‚nzarea la
distan˛„);
— scutiri de la plata accizelor (pentru alcool, produse
energetice ∫i electricitate);
— sistemul de marcare a unor produse accizabile;
— accize nearmonizate (sfera de aplicare, modalit„˛i de
calcul, pl„titori, exigibilitatea ∫i plata accizelor la bugetul de
stat).
10. Taxele vamale:
— tariful vamal ∫i clasificarea tarifar„ a m„rfurilor;
— originea m„rfurilor (originea nepreferen˛ial„ ∫i originea
preferen˛ial„);
— regimuri suspensive ∫i regimuri vamale economice
(tranzit, antrepozitare vamal„, perfec˛ionare activ„,
transformare sub control vamal, admitere temporar„,
perfec˛ionare pasiv„);
— datoria vamal„ (garantarea cuantumului datoriei
vamale, na∫terea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale,
rambursarea ∫i remiterea drepturilor);
— categorii de bunuri scutite de la plata datoriei
vamale.
11. Contabilitate:
— obliga˛iile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice,
pe linia organiz„rii ∫i conducerii contabilit„˛ii;
— contabilitatea activelor, datoriilor ∫i a capitalurilor
proprii;
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net ∫i al valorii unit„˛ii de fond
pentru fondurile de pensii facultative
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Œn baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 ∫i ale art. 23 lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 313/2005,
conform Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 24/2006 privind numirea pre∫edintelui, a vicepre∫edintelui ∫i a
celorlal˛i membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 79 alin. (4), ale art. 80 alin. (2), ale art. 83 lit. a) ∫i ale art. 84 din Legea
nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
Ón baza hot„r‚rii luate Ón ∫edin˛a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de
16 ianuarie 2007,
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∫i pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (www.csspp.ro).
Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare
Ómpreun„ cu Secretariatul tehnic ∫i cu directorul general vor
urm„ri ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentei
hot„r‚ri.
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Art. 1. — Se aprob„ Norma nr. 1/2007 privind calculul
valorii activului net ∫i al valorii unit„˛ii de fond pentru
fondurile de pensii facultative, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re ∫i norma men˛ionat„ la
art. 1 se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
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Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urm„toarea hot„r‚re:
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
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Bucure∫ti, 16 ianuarie 2007.
Nr. 2.

cl

ANEX√

tin

at

ex

N O R M A Nr. 1/2007
privind calculul valorii activului net ∫i al valorii unit„˛ii de fond pentru fondurile de pensii facultative

D
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 79 alin. (4), ale art. 80 alin. (2), ale art. 83 lit. a) ∫i ale art. 84 din Legea
nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 23 lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 313/2005,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumit„ Ón continuare Comisie, emite
prezenta norm„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta norm„ stabile∫te regulile de evaluare
a activelor fondurilor de pensii facultative, de calcul al
valorii activului net ∫i al valorii unit„˛ilor de fond.
Art. 2. — Prezenta norm„ se adreseaz„ administratorilor
de fonduri de pensii facultative, depozitarilor ∫i auditorilor
acestora.
Art. 3. — (1) Termenii ∫i expresiile utilizate Ón prezenta
norm„ au semnifica˛ia prev„zut„ la art. 2 din Legea
nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumit„ Ón
continuare Lege.

(2) De asemenea, Ón Ón˛elesul prezentei norme, termenii
∫i expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
1. pia˛„ reglementat„ — sistem pentru tranzac˛ionarea
instrumentelor financiare, care:
a) func˛ioneaz„ regulat ∫i opereaz„ Ón mod ordonat;
b) respect„ regulile care definesc condi˛iile de acces pe
pia˛„, de operare ∫i de admitere la cota oficial„ a anumitor
instrumente financiare, reguli emise sau autorizate de c„tre
o autoritate de reglementare, autorizare ∫i supraveghere
competent„ Ón acest sens;
c) respect„ cerin˛ele de raportare ∫i transparen˛„ Ón
vederea asigur„rii protec˛iei investitorilor;
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Art. 4. — (1) Valorile mobiliare admise la tranzac˛ionare
pe o pia˛„ reglementat„ sunt evaluate la pre˛ul de
Ónchidere al sec˛iunii principale a pie˛ei respective din ziua
pentru care se efectueaz„ calculul.
(2) Atunci c‚nd sunt admise la tranzac˛ionare pe mai
multe pie˛e reglementate, valoarea la care se iau Ón calcul
valorile mobiliare trebuie s„ fie reprezentat„ de pre˛ul de
Ónchidere al pie˛ei de pe care au fost achizi˛ionate.
Art. 5. — (1) Instrumentele pie˛ei monetare admise la
tranzac˛ionare pe o pia˛„ reglementat„ sunt evaluate prin
alegerea uneia dintre urm„toarele metode:
a) metoda bazat„ pe pre˛ul de Ónchidere al sec˛iunii
principale a respectivei pie˛e reglementate;
b) metoda bazat„ pe recunoa∫terea zilnic„ a dob‚nzii
aferente perioadei scurse de la data efectu„rii
plasamentului.
(2) Metoda aleas„ este specificat„ Ón prospectul
schemei de pensii ∫i este men˛inut„ cel pu˛in un an.
(3) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplic„ ∫i Ón cazul
instrumentelor pie˛ei monetare evaluate conform
prevederilor alin. (1) lit. a).
Art. 6. — Instrumentele financiare cu venit fix se
evalueaz„ conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din
prezenta norm„.
Art. 7. — (1) De˛inerile din contul curent se evalueaz„
prin luarea Ón considerare a soldului disponibil la data
pentru care se efectueaz„ calculul.
(2) Œn calculul activului net se iau Ón considerare sumele
Ón tranzit, precum ∫i sumele Ón curs de rezolvare, care se
recunosc la valoarea nominal„ de Ónregistrare Ón
contabilitate.
Art. 8. — Œnregistrarea Ón contabilitatea fondurilor de
pensii facultative a tranzac˛iilor cu instrumente financiare se
face la data efectu„rii respectivei tranzac˛ii.
Art. 9. — Evaluarea instrumentelor financiare derivate
tranzac˛ionate pe o pia˛„ reglementat„ trebuie s„ ia Ón
considerare marcarea la pia˛a pe care aceste instrumente
sunt tranzac˛ionate ∫i Ón conformitate cu prevederile art. 4
din prezenta norm„.
Art. 10. — (1) Ac˛iunile nou-emise care urmeaz„ s„ fie
admise la tranzac˛ionare pe o pia˛„ reglementat„ se
evalueaz„ la pre˛ul din cadrul ofertei publice primare Ón
care au fost achizi˛ionate respectivele ac˛iuni, cu condi˛ia
ca acestea s„ fie Ónscrise la tranzac˛ionare Ón termen de
cel mult un an.
(2) Instrumentele financiare cu venit fix nou-emise care
urmeaz„ s„ fie admise la tranzac˛ionare se evalueaz„
conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta
norm„, cu condi˛ia ca acestea s„ fie Ónscrise la
tranzac˛ionare Ón termen de cel mult un an.
Art. 11. — Dividendele ∫i ac˛iunile distribuite cu titlu
gratuit vor fi luate Ón calculul activului fondului de pensii
facultative la data Óncas„rii contravalorii acestora Ón contul
curent al fondului, respectiv la data Ónregistr„rii major„rii
capitalului social la depozitarul central.
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CAPITOLUL II
Reguli de evaluare a activelor

Art. 12. — Titlurile de participare ale unui organism de
plasament colectiv tranzac˛ionate pe o pia˛„ reglementat„
se evalueaz„ conform prevederilor art. 4 din prezenta
norm„.
Art. 13. — (1) Pentru ac˛iunile netranzac˛ionate pe o
perioad„ de maximum 30 de zile, evaluarea va lua Ón
calcul cea mai mic„ valoare dintre pre˛ul de achizi˛ie ∫i
valoarea contabil„ pe ac˛iune. Valoarea contabil„ pe
ac˛iune este determinat„ prin raportarea pozi˛iei îCapitaluri
proprii“ din bilan˛ul contabil depus la Ministerul Finan˛elor
Publice ori la autorit„˛i echivalente din statele membre sau
state ter˛e la num„rul de ac˛iuni emise. Valoarea contabil„
pe ac˛iune se recalculeaz„ Ón termen de maximum 3 luni
de la data de depunere la Ministerul Finan˛elor Publice sau
la autorit„˛i echivalente din statele membre ori state ter˛e a
situa˛iilor financiare.
(2) Evaluarea prev„zut„ la alin. (1) nu se aplic„ pentru
ac˛iuni suspendate de la tranzac˛ionare Ón respectivul
interval de timp, Ón cazul apari˛iei unor evenimente de
natura celor prev„zute la art. 224 alin. (5) din Legea
nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Œn acest caz, evaluarea va avea
drept baz„ de calcul cel mai mic pre˛ Ónregistrat pe pia˛„
Ón intervalul de 30 de zile anterior suspend„rii de la
tranzac˛ionare.
(3) Ac˛iunile care au fost delistate pot fi p„strate Ón
portofoliul fondului de pensii facultative pentru o perioad„
de maximum 2 ani de la data delist„rii, iar evaluarea
acestora se va face conform alin. (1).
Art. 14. — Œn anumite situa˛ii justificate, Ón scopul
protej„rii intereselor participan˛ilor ∫i beneficiarilor, Comisia
poate solicita administratorului ∫i depozitarului ca
instrumentele financiare care nu mai sunt admise la
tranzac˛ionare s„ fie luate Ón calculul activului net la
valoarea zero.
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2. pre˛ de Ónchidere — pre˛ul la care se efectueaz„
ultima tranzac˛ie Ón cadrul sesiunii de tranzac˛ionare a
sec˛iunii principale a unei pie˛e reglementate;
3. marcare la pia˛„ — opera˛iunea de ajustare a valorii
unui cont pentru a reflecta, la sf‚r∫itul fiec„rei sesiuni de
tranzac˛ionare, c‚∫tigurile sau pierderile aferente pozi˛iilor
deschise Ón cont care au rezultat din varia˛ia pre˛ului.

CAPITOLUL III
Reguli de calcul al activelor fondului
Art. 15. — Valoarea net„ a activelor unui fond de
pensii facultative se calculeaz„ prin sc„derea obliga˛iilor din
valoarea total„ a activelor:
Valoarea net„
a activelor
fondului

=

Valoarea total„
a activelor
fondului

—

Valoarea
obliga˛iilor

Art. 16. — Valoarea total„ a activelor fondului se
calculeaz„ zilnic, prin Ónsumarea valorii tuturor activelor
aflate Ón portofoliul acestuia, evaluate Ón conformitate cu
prevederile art. 4—14 din prezenta norm„.
Art. 17. — Obliga˛iile unui fond sunt constituite din:
a) cheltuieli cu comisionul de administrare, comisionul
de depozitare, comisioanele de tranzac˛ionare, comisioanele
bancare, taxele de auditare a fondului de pensii facultative;
b) provizioane tehnice.
Art. 18. — Cheltuielile prev„zute la art. 17 lit. a) se
Ónregistreaz„ zilnic, av‚nd Ón vedere urm„toarele:
a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la varia˛ii
semnificative Ón valoarea unit„˛ii de fond;
b) cheltuielile cu comisionul de administrare din activul
total al fondului ∫i cel de depozitare sunt planificate lunar,
Ónregistrate zilnic Ón calculul valorii activului net ∫i
regularizate la sf‚r∫itul lunii, iar comisionul de administrare
din contribu˛iile participan˛ilor se Ónregistreaz„ ∫i se ia Ón
calculul valorii activului net la data Óncas„rii respectivelor
contribu˛ii;
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CAPITOLUL IV

Dispozi˛ii finale

Art. 21. — Œnc„lcarea prevederilor prezentei norme se
sanc˛ioneaz„ conform prevederilor legale Ón vigoare.
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(2) Num„rul de unit„˛i de fond este diferen˛a dintre
num„rul total de unit„˛i emise ∫i num„rul total de unit„˛i de
fond anulate ca urmare a pl„˛ii drepturilor, Ón caz de
invaliditate sau deces al participantului, ori a transferului
activului personal al acestuia.
(3) Valoarea ini˛ial„ a unei unit„˛i de fond Ón cazul
fondurilor de pensii facultative este de 10 lei, conform
art. 81 alin. (2) din Lege.
(4) Contribu˛iile la un fond de pensii facultative ∫i
transferurile de lichidit„˛i b„ne∫ti se convertesc Ón unit„˛i de
fond ∫i diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale, Ón
maximum dou„ zile lucr„toare de la data Óncas„rii
acestora.
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Num„rul total de unit„˛i de fond la acea dat„

or

Valoarea net„ a activelor
fondului la acea dat„

el

Valoarea unitar„ a activului =
net la acea dat„

(5) Convertirea contribu˛iei Ón unit„˛i de fond se face
prin Ómp„r˛irea acesteia la valoarea unit„˛ii de fond din ziua
Ón care a fost primit„ contribu˛ia.
(6) Valoarea unitar„ a activului net se calculeaz„ Ón
fiecare zi lucr„toare ∫i este valabil„ pentru ziua lucr„toare
anterioar„ efectu„rii calculului.
Art. 20. — (1) Œn cazul Ón care unele elemente de activ
sunt exprimate Ón valute liber convertibile, pentru
transformarea Ón lei se utilizeaz„ cursul comunicat de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei valabil pentru ziua pentru
care se efectueaz„ calculul.
(2) Œn situa˛ia Ón care exist„ elemente de activ
exprimate Ón valute pentru care Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei nu public„ un curs de schimb valutar, se
utilizeaz„ cursul monedei respective fa˛„ de euro,
comunicat de banca central„ a ˛„rii Ón moneda c„reia este
exprimat elementul de activ, ∫i cursul euro/leu comunicat
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei valabil pentru ziua pentru
care se efectueaz„ calculul.
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c) cheltuielile cu comisioanele de tranzac˛ionare,
comisioanele bancare ∫i taxele de auditare a fondului de
pensii facultative sunt estimate zilnic, Ónregistrate ∫i
regularizate conform legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 19. — (1) Calculul valorii unitare a activului net al
unui fond de pensii facultative pentru o anumit„ dat„ se
realizeaz„ dup„ urm„toarea formul„:
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