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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Coreea
privind cooperarea Ón domeniul ∫tiin˛ei, dezvolt„rii tehnologice ∫i inov„rii,
semnat la Bucure∫ti la 6 septembrie 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ce

Art. 2. — Cheltuielile pentru aplicarea protocolului
prev„zut la art. 1 se asigur„, Ón conformitate cu
reglement„rile legale Ón vigoare, din bugetul aprobat anual
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„.
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i

Art. 1. — Se aprob„ Protocolul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea
Ón domeniul ∫tiin˛ei, dezvolt„rii tehnologice ∫i inov„rii,
semnat la Bucure∫ti la 6 septembrie 2006.
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Pázstor Gabriela,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
p. Ministrul afacerilor externe,
Adrian Cosmin Vieri˛a,
secretar de stat

fo
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Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 101.
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PROTOCOL
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea
Ón domeniul ∫tiin˛ei, dezvolt„rii tehnologice ∫i inov„rii
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Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Coreea, denumite Ón continuare p„r˛i,
confirm‚nd principiile incluse Ón Acordul privind cooperarea economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Coreea, semnat la Bucure∫ti la 7 august 1990 ∫i amendat prin Protocolul
interguvernamental semnat la Seul la 18 octombrie 2005, denumit Ón continuare Acord,
inten˛ion‚nd s„ dezvolte Ón continuare prevederile Acordului,
recunosc‚nd avantajele pentru cet„˛enii din cele dou„ state, ce deriv„ din cre∫terea cooper„rii Ón domeniul ∫tiin˛ei,
dezvolt„rii tehnologice ∫i inov„rii, precum ∫i importan˛a pentru dezvoltarea economiilor na˛ionale ∫i a prosperit„˛ii celor
dou„ state,
convinse c„ cooperarea interna˛ional„ Ón domeniul ∫tiin˛ei, tehnologiei ∫i inov„rii, bazat„ pe avantaje reciproce ∫i
egalitate, va Ónt„ri leg„turile de prietenie ∫i Ón˛elegere dintre cele dou„ state,
au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Prezentul protocol are ca scop promovarea cooper„rii
∫tiin˛ifice ∫i tehnologice Ón domenii consim˛ite de c„tre p„r˛i,
pe baza egalit„˛ii ∫i avantajului reciproc, conform
prevederilor Acordului ∫i ale legisla˛iei ∫i reglement„rilor
existente Ón fiecare stat.
ARTICOLUL 2

Cooperarea, conform art. 1, se va desf„∫ura, Ón
particular, sub urm„toarele forme:
a) cercetare comun„ pe baz„ de proiecte specifice Ón
domeniile ∫tiin˛ei, tehnologiei ∫i inov„rii, consim˛ite de
comun acord;

b) participare comun„ la programele-cadru ale Uniunii
Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic„ ∫i
demonstra˛ii ∫i la alte programe regionale ∫i interna˛ionale;
c) schimb de oameni de ∫tiin˛„ ∫i speciali∫ti;
d) schimb de informa˛ii ∫i documente ∫tiin˛ifice ∫i
tehnologice, inclusiv prin mijloace electronice;
e) folosirea Ón comun a facilit„˛ilor de cercetaredezvoltare ∫i a echipamentului ∫tiin˛ific, inclusiv acces
reciproc la echipamente unice, pe baza reciprocit„˛ii ∫i Ón
conformitate cu legisla˛ia existent„ Ón fiecare stat;
f) contacte directe ∫i schimb de tehnologii inovatoare
Óntre echipe academice, centre de cercetare, institute ∫i alte
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organiza˛ii ∫tiin˛ifice, denumite Ón continuare parteneri de
colaborare;
g) crearea de Óntreprinderi comune, laboratoare comune,
centre de excelen˛„ ∫i alte organiza˛ii Ón domenii prioritare
ale ∫tiin˛ei, dezvolt„rii tehnologice ∫i inov„rii; ∫i,
h) alte forme de cooperare ∫tiin˛ific„, dezvoltare
tehnologic„ ∫i inovare, care pot ap„rea Ón procesul de
punere Ón aplicare a prevederilor prezentului protocol ∫i
care vor fi hot„r‚te de comun acord de c„tre p„r˛i.

3

ARTICOLUL 7

Institu˛iile desemnate ca responsabile pentru punerea Ón
aplicare a activit„˛ilor de cooperare din cadrul prezentului
protocol sunt: pentru Guvernul Rom‚niei — Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii — Autoritatea Na˛ional„ pentru
Cercetare ™tiin˛ific„ ∫i pentru Guvernul Republicii Coreea —
Ministerul ™tiin˛ei ∫i Tehnologiei (MOST), denumite Ón
continuare institu˛ii de implementare.

1. Rezultatele ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice, precum ∫i alte
informa˛ii ce deriv„ din cooperarea Ón cadrul prezentului
protocol pot fi anun˛ate, publicate sau exploatate comercial
doar cu acordul celor dou„ p„r˛i ∫i Ón conformitate cu
reglement„rile na˛ionale ∫i interna˛ionale din domeniul
protec˛iei drepturilor de proprietate intelectual„.
2. Aspectele legate de proprietatea intelectual„ ce
deriv„ din cooperarea Ón cadrul prezentului protocol vor fi
reglate Ón conformitate cu reglement„rile na˛ionale ∫i
interna˛ionale din domeniul protec˛iei drepturilor de
proprietate intelectual„.
3. Informa˛iile ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice f„r„ aspecte
legate de proprietatea intelectual„, ce deriv„ din
cooperarea Ón cadrul prezentului protocol, vor fi de˛inute de
cele dou„ p„r˛i ∫i nu vor fi divulgate unei p„r˛i ter˛e f„r„
acordul preliminar, Ón scris, al p„r˛ilor.

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 8
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Orice diferende legate de interpretarea ∫i punerea Ón
aplicare a prevederilor prezentului protocol vor fi solu˛ionate
prin consult„ri Ón cadrul Comisiei mixte. Cu acordul p„r˛ilor,
prezentul protocol poate fi amendat Ón orice moment. Dac„
va fi cazul, amendamentele vor intra Ón vigoare Ón
conformitate cu prevederile art. 10.
ARTICOLUL 9

ra

1. Œn scopul punerii Ón aplicare a prevederilor prezentului
protocol se Ónfiin˛eaz„ o comisie mixt„ pentru ∫tiin˛„,
dezvoltare tehnologic„ ∫i inovare, denumit„ Ón continuare
Comisia mixt„, ca o subcomisie a Comisiei mixte pentru
comer˛, economie, cooperare ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„, prev„zut„
Ón art. 6 din Acord.
2. Sarcinile Comisiei mixte vor fi urm„toarele:
a) consult„ri privind politicile na˛ionale Ón domeniul
∫tiin˛ei ∫i tehnologiei, precum ∫i Ón domeniul reglement„rilor
economice ∫i juridice Ón acest domeniu;
b) consult„ri privind domeniile ∫i formele de cooperare;
c) crearea condi˛iilor favorabile pentru punerea Ón
aplicare a prevederilor prezentului protocol;
d) facilitarea derul„rii programelor ∫i proiectelor comune; ∫i
e) schimbul de opinii privind perspectivele comune ale
cooper„rii bilaterale Ón domeniul ∫tiin˛ei, dezvolt„rii
tehnologice ∫i inov„rii, precum ∫i identificarea de noi
propuneri de dezvoltat Ón viitor.
3. Comisia mixt„ va fi format„ din reprezentan˛i
desemna˛i de fiecare institu˛ie de implementare ∫i Ó∫i poate
stabili propriile reguli de procedur„.
4. Comisia mixt„ se va Óntruni alternativ Ón Rom‚nia ∫i
Ón Republica Coreea ∫i va Óntocmi documente ce vor
con˛ine concluziile ∫i propunerile Ónt‚lnirilor.
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ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 10
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Fiecare parte, Ón conformitate cu legisla˛ia ∫i
reglement„rile na˛ionale, va lua toate m„surile necesare
pentru asigurarea celor mai bune condi˛ii de implementare
a activit„˛ilor comune care fac obiectul prezentului protocol.

Pentru Guvernul Rom‚niei,

Pentru Guvernul Republicii Coreea,

Mihail H„rd„u

Kim Woo-sik
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Cheltuielile privind schimbul de exper˛i, oameni de
∫tiin˛„ ∫i al˛i speciali∫ti, ce rezult„ din aplicarea prezentului
protocol, vor fi acoperite de partea care trimite.

1. Prezentul protocol este parte integrant„ a Acordului
∫i va intra Ón vigoare la data primirii ultimei notific„ri prin
care p„r˛ile se informeaz„ reciproc Ón leg„tur„ cu
Óndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa
Ón vigoare.
2. Prezentul protocol va r„m‚ne Ón vigoare pe toat„
durata de valabilitate a Acordului, dac„ niciuna dintre p„r˛i
nu va notifica Ón scris cu 6 luni Ónainte inten˛ia sa de a
denun˛a prezentul protocol.
3. Œncetarea valabilit„˛ii prezentului protocol nu va afecta
derularea proiectelor ∫i programelor comune convenite Ón
cadrul prezentului protocol ∫i execu˛ia lor va avea loc Ón
condi˛iile convenite Óntre p„r˛i.
Subsemna˛ii, autoriza˛i de guvernele lor, au semnat
prezentul protocol.
Œncheiat la Bucure∫ti la data de 6 septembrie 2006, Ón
dou„ exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„,
coreean„ ∫i englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn
caz de diferen˛e de interpretare a prezentului protocol,
textul Ón limba englez„ va prevala.

ARTICOLUL 5

1. P„r˛ile vor Óncuraja stabilirea cooper„rii pe termen
lung Óntre partenerii de cooperare.
2. Comisia mixt„ va conveni asupra domeniilor de
cooperare, inclusiv prin dezvoltarea de programe comune
de lucru.
ARTICOLUL 6
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ ANTI-DOPING

ORDIN
pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare
a contraven˛iilor prev„zute de Legea nr. 227/2006
privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport
Œn temeiul prevederilor art. 23 ∫i ale art. 50—54 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea
dopajului Ón sport,
av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice ∫i a
Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare ale Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping,
Ón conformitate cu prevederile 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,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping emite urm„torul ordin:

ce
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dopajului Ón sport, conform modelului prev„zut Ón anexa

or

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea

el

de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor prev„zute de

Art. 2. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul formularului
tipizat al Œn∫tiin˛„rii de plat„, prev„zut Ón anexa nr. 2 care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — Agen˛ia Na˛ional„ Anti-Doping va duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

an

Art. 1. — Se aprob„ formularul-tip al procesului-verbal

pe

nr. 1 care face parte integrant„ din prezentul ordin.

a

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping,
Graziela Elena V‚jial„
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Bucure∫ti, 2 februarie 2007.
Nr. 16.
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cu sediul Ón ...................................

fo

PROCES-VERBAL

iv

in

de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iei
nr. ..........................
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Œncheiat ast„zi, ziua ............... luna ................... anul ............., Ón localitatea .................................. .
Subsemnatul/Subsemnata/Subsemna˛ii ................................., Ón calitate de agent/agen˛i constatator/constatatori Ón
cadrul Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping, Ómputernicit/Ómputernici˛i cu legitima˛ie de control seria .......... nr. ............, Ón baza
prevederilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport ∫i ale 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, Ón urma controlului efectuat Ón ziua de ............................ luna ................ anul .........., ora .............,
la ..............................., cu sediul Ón localitatea ........................, jude˛ul ....................., str. ........................ nr. ......., bl. ......,
sc. ......, et. ......, ap. ......., num„r de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului .................., cod fiscal ..............., reprezentat„
prin domnul/doamna .........................., Ón calitate de ......................, domiciliat/domiciliat„ Ón ......................, str. ...................
nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ........................, eliberat/eliberat„
de .................... la data de .................., CNP ....................., av‚nd func˛ia de ..................... Ón cadrul persoanei juridice susmen˛ionate, am constatat urm„toarele:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Fapta/faptele constatat„/constatate mai sus constituie contraven˛ie/contraven˛ii ∫i este/sunt sanc˛ionat„/sanc˛ionate
de prevederile art. .......... alin. ......... lit. ......... din Legea nr. 227/2006, care atrage/atrag sanc˛ionarea cu amend„ de
la .............. la ................ lei.
Agentul constatator aplic„ amenda de ............................ lei.
Agent constatator,
............................

Martor,
...................

Contravenient,
.......................

Alte men˛iuni ................................
Contravenientul a formulat urm„toarele obiec˛iuni: .........................
Contravenientul nu este de fa˛„/refuz„/nu poate semna, Ómprejur„rile fiind confirmate de martorul:
................................., fiul/fiica lui ............. ∫i al/a ...................., n„scut/n„scut„ la data de ......................, domiciliat/domiciliat„
Ón .................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ........ nr.
............., eliberat„/eliberat de ................ la data de .............., CNP ....................... .
Motivele Óncheierii procesului-verbal f„r„ martor: ............................................................................
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Œn conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ómpotriva prezentului proces-verbal se poate face pl‚ngere Ón
termen de 15 zile de la data Ónm‚n„rii sau comunic„rii. Pl‚ngerea se trimite judec„toriei Ón a c„rei circumscrip˛ie a fost
s„v‚r∫it„ contraven˛ia.
Prezentul proces-verbal a fost Óntocmit Ón 3 exemplare, dintre care o copie s-a Ónm‚nat contravenientului ast„zi,
....................../va fi comunicat„ contravenientului Ón termen de o lun„ de la data Óncheierii procesului-verbal, odat„ cu
Ón∫tiin˛area de plat„.
Agent constatator,
............................

Martor,
...................

Am primit.
Contravenient,
.......................
ANEXA Nr. 2

ŒN™TIINﬁARE DE PLAT√

or

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iei nr. .................., Óncheiat la data de
...................., v„ aducem la cuno∫tin˛„ faptul c„ ave˛i de plat„ suma de .............................., reprezent‚nd amend„.
Amenda se achit„ Ón contul de amenzi deschis la Trezoreria ........................., Ón termen de 15 zile de la
Ónm‚narea/comunicarea procesului-verbal, urm‚nd ca Ón acela∫i termen s„ trimite˛i prin po∫t„ o copie de pe chitan˛„ la
sediul Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping din Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 37—39, sectorul 2.
Œn caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silit„, potrivit legii.

Am luat cuno∫tin˛„.
Contravenient,
........................

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

Agent constatator,
..............................
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AGENﬁIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE
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ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind finan˛area Ón cursul anului 2007 a proiectelor
pentru comunicare, informare public„ ∫i promovarea imaginii ∫i intereselor rom‚ne∫ti
peste hotare, precum ∫i a ac˛iunilor cu caracter ∫tiin˛ific ∫i social-cultural
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Œn baza prevederilor art. 3 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 350/2005 privind regimul finan˛„rilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activit„˛i nonprofit de interes general, precum ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 55/2007
pentru aprobarea modului de repartizare ∫i de utilizare a sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la
Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
Ón temeiul art. 5 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
pentru Strategii Guvernamentale,
pre∫edintele Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia privind finan˛area Ón
cursul anului 2007 a proiectelor pentru comunicare,
informare public„ ∫i promovarea imaginii ∫i intereselor
rom‚ne∫ti peste hotare, precum ∫i a ac˛iunilor cu caracter
∫tiin˛ific ∫i social-cultural, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Pentru finan˛„rile nerambursabile din fonduri
publice alocate Ón bugetul Agen˛iei pentru Strategii
Guvernamentale pentru activit„˛i nonprofit de interes

general, altele dec‚t cele pentru care procedura a fost
stabilit„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 55/2007 pentru
aprobarea modului de repartizare ∫i de utilizare a sumelor
prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea
bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, sunt aplicabile
prevederile Legii nr. 350/2005.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale,
Alfred Bulai
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2007.
Nr. 25.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

METODOLOGIE
privind finan˛area Ón cursul anului 2007 a proiectelor pentru comunicare, informare public„ ∫i promovarea
imaginii ∫i intereselor rom‚ne∫ti peste hotare, precum ∫i a ac˛iunilor cu caracter ∫tiin˛ific ∫i social-cultural
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1. durata proiectului — durata de desf„∫urare a proiectelor
trebuie s„ se Óncadreze Ón anul bugetar 2007 ∫i termenul de
finalizare nu trebuie s„ dep„∫easc„ data de 26 decembrie;
2. leg„tura cu domeniul de activitate — din con˛inutul
proiectului trebuie s„ rezulte Óncadrarea acestuia Ón categoriile de
proiecte ∫i ac˛iuni prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 55/2007;
3. cofinan˛area — Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale
finan˛eaz„ par˛ial cheltuielile ocazionate de derularea proiectelor ∫i
programelor primite spre finan˛are, ˛in‚nd cont de dimensiunea
cofinan˛„rii din partea altor parteneri;
4. bugetul — una dintre cele mai importante componente
urm„rite este bugetul proiectului. Acesta trebuie s„ con˛in„ distinct
o descriere detaliat„ a tipurilor de activit„˛i pentru care se solicit„
finan˛area, a cheltuielilor, precum ∫i date referitoare la finan˛area
asigurat„ de al˛i parteneri.
(2) Pentru fiecare dintre categoriile de proiecte ∫i ac˛iuni
prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 55/2007, Ón
func˛ie de particularit„˛ile acesteia, se pot stabili ∫i criterii specifice
de analiz„.
Art. 6. — Œn vederea analizei ∫i evalu„rii proiectelor elaborate
de ini˛iatori ∫i depuse conform art. 4 se constituie la nivelul
Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale o comisie de jurizare, a
c„rei componen˛„ se stabile∫te prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei
pentru Strategii Guvernamentale.
Art. 7. — (1) Comisia de jurizare se Óntrune∫te la propunerea
secretarului tehnic al comisiei, ori de c‚te ori este necesar. Dac„
pre∫edintele comisiei de jurizare nu este prezent, acesta poate
desemna un Ónlocuitor din r‚ndul membrilor.
(2) Proiectele vor fi transmise de secretarul tehnic
pre∫edintelui, care, prin consultare cu ceilal˛i membrii ai comisiei,
decide asupra finan˛„rii proiectelor ∫i desemneaz„ coordonatorul
de proiect.
(3) Documenta˛ia proiectelor propuse spre finan˛are se
repartizeaz„ coordonatorilor de proiect.
Art. 8. — Coordonatorul de proiect are urm„toarele atribu˛ii:
— Óntocme∫te Nota de fundamentare a proiectului, pe care o
transmite spre avizare Serviciului economic, administrativ ∫i
resurse umane ∫i Compartimentului juridic;
— completeaz„ Propunerea de angajare a unei cheltuieli;
— Ónainteaz„ spre semnare secretarului de stat Nota de
fundamentare ∫i Propunerea de angajare a unei cheltuieli;
— Ónainteaz„ ordonatorului de credite, spre aprobare, Óntreaga
documenta˛ie;
— urm„re∫te circuitul documenta˛iei p‚n„ la ob˛inerea tuturor
avizelor necesare ∫i a aprob„rii acesteia (not„ de fundamentare,
propunere de angajare a unei cheltuieli);
— comunic„ ini˛iatorului de proiect suma aprobat„ pentru
finan˛are, precum ∫i destina˛ia acesteia;
— Óntocme∫te contractul de finan˛are, pe care Ól semneaz„ Ón
calitate de responsabil de contract, ∫i completeaz„ Angajamentul
bugetar;
— urm„re∫te contractul p‚n„ la perfectarea acestuia;
— prime∫te de la ini˛iator documentele justificative pentru
cheltuielile ocazionate de desf„∫urarea proiectului, pe care le
verific„, iar pe exemplarul original al facturii atest„ c„ bunurile
furnizate au fost recep˛ionate, lucr„rile au fost executate ∫i serviciile
au fost prestate corespunz„tor, prin sintagma: îconfirmat realitatea,
regularitatea ∫i legalitatea opera˛iunilor“;
— Ónainteaz„ spre avizare directorului general, pentru îBun de
plat„“, factura, Ónso˛it„ de documentele justificative ∫i de formularul
Ordonan˛area la plat„.
Art. 9. — (1) Proiectele a c„ror documenta˛ie este incomplet„
nu sunt eligibile.
(2) Pentru proiectele propuse spre aprobare cu observa˛ii,
comisia de jurizare poate stabili termene p‚n„ la care ini˛iatorii au
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Art. 1. — Alocarea sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa
nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.
486/2006 se face Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 55/2007 pentru aprobarea modului de repartizare ∫i
de utilizare a sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a
la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006.
Art. 2. — Sumele prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa
nr. 3/13/02a la Legea nr. 486/2006 pot fi alocate ∫i pe baz„ de
proiecte, exclusiv Ón condi˛iile ∫i pentru destina˛iile prev„zute Ón
anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 55/2007.
Art. 3. — Principiile conform c„rora se realizeaz„ alocarea, pe
baz„ de proiecte, a sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa
nr. 3/13/02a la Legea nr. 486/2006 sunt urm„toarele:
a) legalitatea, respectiv asigurarea condi˛iilor pentru
respectarea cu stricte˛e a prevederilor cuprinse Ón Hot„r‚rea
Guvernului nr. 55/2007, precum ∫i a tuturor dispozi˛iilor legale
aplicabile Ón materie;
b) libera concuren˛„, respectiv asigurarea condi˛iilor pentru ca
orice persoan„ fizic„ sau juridic„ ce desf„∫oar„ activit„˛i nonprofit
s„ aib„ dreptul de a beneficia, Ón condi˛iile legii, de alocarea
sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea
nr. 486/2006;
c) eficacitatea utiliz„rii sumelor, respectiv folosirea sistemului
concuren˛ial ∫i a criteriilor care s„ fac„ posibil„ evaluarea
propunerilor ∫i a specifica˛iilor tehnice ∫i financiare pentru alocarea
sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea
nr. 486/2006;
d) transparen˛a, respectiv punerea la dispozi˛ie tuturor celor
interesa˛i a informa˛iilor referitoare la aplicarea prezentei
metodologii;
e) tratamentul egal, respectiv aplicarea Ón mod
nediscriminatoriu a criteriilor pentru alocarea, pe baz„ de proiecte,
a sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la
Legea nr. 486/2006, astfel Ónc‚t orice persoan„ fizic„ sau juridic„
ce desf„∫oar„ activit„˛i nonprofit s„ aib„ ∫anse egale;
f) excluderea cumulului, Ón sensul c„ aceea∫i activitate nu
poate beneficia de alocarea din sumele prev„zute la lit. c) ∫i d)
din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 486/2006, prin mai multe
contracte de finan˛are; un beneficiar poate contracta de la aceea∫i
autoritate finan˛atoare, Ón decursul unui an financiar, o singur„
finan˛are nerambursabil„ din sumele prev„zute la lit. c) din anexa
nr. 3/13/02a la Legea nr. 486/2006, precum ∫i o singur„ finan˛are
nerambursabil„ din sumele prev„zute la lit. d) din anexa
nr. 3/13/02a la Legea nr. 486/2006;
g) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilit„˛ii aloc„rii
din sumele prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la
Legea nr. 486/2006 pentru o activitate care a fost deja Ónceput„
sau finalizat„ la data Óncheierii contractului de finan˛are;
h) cofinan˛area, Ón sensul c„ orice alocare din sumele
prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea
nr. 486/2006 trebuie Ónso˛it„ de o contribu˛ie din partea
beneficiarului de minimum 10% din valoarea total„ a finan˛„rii.
Art. 4. — (1) Proiectele elaborate de c„tre ini˛iator conform
cererii de finan˛are-tip prev„zute Ón anexa nr. 1 la prezenta
metodologie se depun sau se trimit prin po∫t„ la Agen˛ia pentru
Strategii Guvernamentale, cu cel pu˛in 20 de zile Ónainte de data
Ónceperii proiectului.
(2) Documenta˛ia va include ∫i actele de constituire/Ónfiin˛are ∫i
identificare ale ini˛iatorului, respectiv statutul, hot„r‚rea
judec„toreasc„ de Ónfiin˛are sau actul normativ de Ónfiin˛are, dup„
caz, codul fiscal, cod IBAN, contul ∫i banca la care acesta este
deschis.
(3) Toate copiile vor fi certificate prin semn„tur„ ∫i ∫tampil„ ∫i
vor purta men˛iunea îconform cu originalul“.
Art. 5. — (1) La analizarea proiectelor se vor avea Ón vedere
urm„toarele criterii generale:
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Art. 12. — Categoriile de cheltuieli care pot fi finan˛ate din
sumele prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea
nr. 486/2006 sunt cele prev„zute Ón anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 55/2007, respectiv pentru: cazare, transport, mas„,
trata˛ii, taxe de participare ∫i vizitare, taxe po∫tale, comunica˛ii
telefonice, Ónchiriere, editare, tip„rire, difuzare, realizare de
sondaje de opinii ∫i studii, traduceri, opera˛iuni de multiplicare,
printare multimedia, materiale promo˛ionale, abonamente, chirie ∫i
alte servicii.
Art. 13. — (1) Regulile de finan˛are sunt prev„zute Ón anexa
nr. 2 la prezenta metodologie.
(2) Œn baza documenta˛iilor aprobate de ordonatorul de credite,
se pot acorda avansuri de p‚n„ la 30% din sumele ce urmeaz„
a fi alocate pentru programele, proiectele ∫i ac˛iunile prev„zute Ón
anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 55/2007, f„r„ solicitarea unei
scrisori de garan˛ie bancar„, conform art. 4 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 55/2007. Pentru aceste avansuri, beneficiarii vor
prezenta, p‚n„ la data de 10 decembrie 2007, documente
justificative cu privire la utilizarea acestora.

or
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obliga˛ia s„ r„spund„ observa˛iilor formulate. Documenta˛ia
acestor proiecte se Ónm‚neaz„ coordonatorilor de proiect
desemna˛i, care informeaz„ ini˛iatorii asupra observa˛iilor ∫i
termenelor stabilite de comisia de jurizare. NeÓncadrarea Ón aceste
termene atrage respingerea proiectelor Ón cauz„. Despre aceast„
situa˛ie coordonatorul de proiect informeaz„ secretarul tehnic al
comisiei de jurizare, c„ruia Ói pred„ Óntreaga documenta˛ie a
proiectului. Pentru proiectele ale c„ror observa˛ii se clarific„ Ón
termenul stabilit, coordonatorii au acelea∫i sarcini ca cele
prev„zute la art. 8.
Art. 10. — Secretarul tehnic comunic„ Ón scris ini˛iatorilor
decizia de respingere, Ón cel mult 5 zile de la adoptarea acesteia
de c„tre comisia de jurizare.
Art. 11. — (1) Pentru realizarea proiectelor a c„ror finan˛are a
fost aprobat„ de comisia de jurizare se va Óncheia un contract de
finan˛are Óntre Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale ∫i ini˛iator.
(2) Toate documentele legate de Óncheierea, derularea ∫i
finalizarea proiectelor vor purta num„r de Ónregistrare ∫i vor fi
semnate ∫i ∫tampilate de c„tre emitent.
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C„tre Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale

ANEXA Nr. 1
la metodologie
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CERERE DE FINANﬁARE
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Œn baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 55/2007 pentru aprobarea modului de repartizare ∫i de utilizare a
sumelor prev„zute la lit. c) ∫i d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, respectiv
ale pct. .................... din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 55/2007,
1. ..........................................................................................................................................................................................

ra

(datele de identificare ale solicitantului)
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2. ............................................................................................................................................................................................
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(denumirea proiectului/ac˛iunii pentru care se solicit„ finan˛area)

rm

3. Utilitatea public„ — dac„ exist„ (numai Ón cazul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor)
4. .........................................................................................................................................................................................
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(suma solicitat„, Ón lei)

5. ......................................................................................................................................................................................
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(scurt„ descriere a proiectului)
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6. Anex„m prezentei urm„toarele documente:
— .......................................................................................................................................................................................
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[Ón mod obligatoriu va cuprinde ∫i documentele prev„zute la art. 4 alin. (2) din metodologie]

Semn„tur„
(∫i ∫tampil„ Ón cazul persoanelor juridice)
..........................................................................
ANEXA Nr. 2
la metodologie

REGULI DE FINANﬁARE
Tipul de
cheltuial„

Documentele Ónso˛itoare
ale cererii de finan˛are

Cazare*)

Lista persoanelor beneficiare,
cereri de oferte (minimum 3),
oferte

Mas„, trata˛ii*)

Lista persoanelor beneficiare,
cereri de oferte (minimum 3),
oferte

Documentele justificative ale cheltuielilor
efectuate, Ón vederea decont„rii
(vor fi transmise la Óncheierea ac˛iunii)

Factura original„ emis„ de ini˛iator c„tre finan˛ator, copia
contractului de prest„ri de servicii Óncheiat cu prestatorul, copia
facturii ∫i a diagramei de cazare, ambele emise de prestator
c„tre ini˛iator (beneficiarul serviciilor), copii care vor con˛ine
men˛iunea îconform cu originalul“, precum ∫i semn„tura ∫i
∫tampila ini˛iatorului, Ón original
Factura original„ emis„ de ini˛iator c„tre finan˛ator, copia
contractului de prest„ri de servicii Óncheiat cu prestatorul, copia
facturii emise de prestator c„tre ini˛iator, copia meniului
zilnic/persoan„, semnat ∫i ∫tampilat de prestator (copiile vor
con˛ine men˛iunea îconform cu originalul“, precum ∫i semn„tura ∫i
∫tampila ini˛iatorului, Ón original); lista participan˛ilor la manifestare
(beneficiari ai serviciilor de mas„), Ón original, Óntocmit„ de
ini˛iator, cu semn„tura ∫i ∫tampila acestuia
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Proces-verbal Óncheiat cu ocazia concursului de oferte, invita˛iile
de participare la concursul de oferte, factura original„ emis„ de
ini˛iator c„tre finan˛ator, copia facturii prestatorului de servicii,
copia contractului de prest„ri de servicii Óncheiat cu prestatorul,
copia foii de parcurs sau a biletelor de avion (copiile vor con˛ine
men˛iunea îconform cu originalul“, precum ∫i semn„tura ∫i ∫tampila
ini˛iatorului, Ón original); lista persoanelor beneficiare ale serviciului
de transport, ∫tampilat„ ∫i semnat„ de ini˛iator
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Documenta˛ie Ón condi˛iile
prev„zute de Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor
de achizi˛ie public„, a
contractelor de concesiune
de lucr„ri publice ∫i a
contractelor de concesiune
de servicii, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea
nr. 337/2006 (invita˛ie de
participare, proces-verbal
Óncheiat cu ocazia concursului
pentru achizi˛ie ∫i anex„ la
acesta, hot„r‚rea comisiei
de evaluare a ofertelor);
lista persoanelor transportate
Costul estimat al taxelor
(men˛ionat Ón buget)

tu

Documenta˛ie Ón condi˛iile
prev„zute de Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea
nr. 337/2006 (invita˛ie de
participare, proces-verbal
Óncheiat cu ocazia concursului
pentru achizi˛ie ∫i anex„ la
acesta, hot„r‚rea comisiei
de evaluare a ofertelor)
Lista persoanelor beneficiare,
cereri de oferte (minimum 3),
oferte
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Bilete, chitan˛e sau copii ale acestora, dup„ caz, cu men˛iunea
îconform cu originalul“, semnate ∫i ∫tampilate, tabel centralizator
semnat ∫i ∫tampilat de ini˛iator, care s„ cuprind„ numele ∫i
prenumele, seria ∫i num„rul biletului/chitan˛ei, data, pre˛ul
biletului
Proces-verbal Óncheiat cu ocazia concursului de oferte, invita˛iile
de participare la concursul de oferte, factura original„ emis„ de
ini˛iator c„tre finan˛ator, copia facturii furnizorului de bunuri,
copia contractului de prest„ri de servicii Óncheiat cu prestatorul,
copia procesului-verbal de recep˛ie a materialelor, conform
strategiei de repartizare (copiile vor con˛ine men˛iunea îconform
cu originalul“, precum ∫i semn„tura ∫i ∫tampila ini˛iatorului, Ón
original)
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Achizi˛ii de
servicii
specializate
de organizare
a expozi˛iilor,
festivalurilor,
spectacolelor
etc. (Ónchiriere
s„li de spectacol,
scen„, decor,
scenotehnic„,
achizi˛ionare
bilete, achizi˛ie
spectacol etc.)*)
Realizare de
sondaje de
opinie, studii
∫i cercet„ri
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rm

Œnchiriere, editare,
tip„rire, difuzare,
multiplicare,
traduceri

Biletele de c„l„torie, tabel centralizator semnat ∫i ∫tampilat de
ini˛iator, care s„ cuprind„ numele ∫i prenumele, ruta, seria ∫i
num„rul biletului, data, pre˛ul biletului

ra

Taxe (de
participare,
de vizitare,
po∫tale)*)

Costul estimat al biletelor
(men˛ionat Ón buget)

ii
g

Transport pe
c„ile ferate
rom‚ne,
clasa a II-a*)
Transport cu
autocar,
microbuz sau
avion

Documentele justificative ale cheltuielilor
efectuate, Ón vederea decont„rii
(vor fi transmise la Óncheierea ac˛iunii)

Documentele Ónso˛itoare
ale cererii de finan˛are

ăr

Tipul de
cheltuial„

Documenta˛ie Ón condi˛iile
prev„zute de Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea
nr. 337/2006 (invita˛ie de
participare, proces-verbal
Óncheiat cu ocazia concursului
pentru achizi˛ie ∫i anex„
la acesta, hot„r‚rea comisiei
de evaluare a ofertelor)

Factura original„ emis„ de ini˛iator c„tre finan˛ator, copia
contractului de prest„ri de servicii Óncheiat cu prestatorul, copia
facturii pentru serviciile prestate, ambele emise de prestator
c„tre ini˛iator (beneficiarul serviciilor), copii care vor con˛ine
men˛iunea îconform cu originalul“, precum ∫i semn„tura ∫i ∫tampila
ini˛iatorului, Ón original

Proces-verbal Óncheiat cu ocazia concursului de oferte, invita˛iile
de participare la concursul de oferte, factura original„ emis„ de
ini˛iator c„tre finan˛ator, copia facturii furnizorului de bunuri, copia
contractului de prest„ri de servicii Óncheiat cu prestatorul, copia
procesului-verbal de recep˛ie a materialelor, conform strategiei
de repartizare (copiile vor con˛ine men˛iunea îconform cu originalul“,
precum ∫i semn„tura ∫i ∫tampila ini˛iatorului, Ón original)

*) Aplicarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 337/2006, nu este obligatorie dec‚t pentru
contracte a c„ror valoare este mai mare dec‚t cea prev„zut„ la art. 57 alin. (2) din ordonan˛a de urgen˛„ men˛ionat„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
INSPECTORATUL DE STAT ŒN CONSTRUCﬁII

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de c„tre Inspectoratul de Stat
Ón Construc˛ii — I.S.C. pentru documenta˛iile tehnico-economice aferente obiectivelor
de investi˛ii finan˛ate din fonduri publice
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 ∫i ale art. 5 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 63/2001 privind Ónfiin˛area
Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii — I.S.C., aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 707/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
potrivit dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) lit. n) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea
unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de c„tre
Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii a documenta˛iilor tehnico-economice pentru obiectivele de investi˛ii finan˛ate din fonduri
publice,
Ón temeiul art. 5 pct. 4 ∫i al art. 13 pct. 1 ∫i 2 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Inspectoratului de
Stat Ón Construc˛ii — I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia avizare din cadrul Inspectoratului de
Stat Ón Construc˛ii — I.S.C. ∫i inspectoratele jude˛ene Ón
construc˛ii, respectiv Inspectoratul Ón Construc˛ii al
Municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de emitere a avizului
de c„tre Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii — I.S.C.
pentru documenta˛iile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investi˛ii finan˛ate din fonduri publice,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
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inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii emite urm„torul ordin:
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Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii,
Dorina Nicolina Isopescu
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Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 74.
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METODOLOGIE
de emitere a avizului de c„tre Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii — I.S.C. pentru documenta˛iile tehnico-economice
aferente obiectivelor de investi˛ii finan˛ate din fonduri publice
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Prezenta metodologie este elaborat„ Ón temeiul art. 3
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de
c„tre Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii a documenta˛iilor
tehnico-economice pentru obiectivele de investi˛ii finan˛ate
din fonduri publice ∫i pentru aplicarea acesteia.

4. Decizia primului-ministru nr. 397/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a
Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii — I.S.C., cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
5. Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice
nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achizi˛ie public„.

CAPITOLUL II
Documentele de referin˛„

CAPITOLUL III
Cerin˛ele privind documenta˛ia tehnico-economic„
supus„ aviz„rii

La elaborarea prezentei metodologii s-au avut Ón vedere
urm„toarele acte normative:
1. Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu
modific„rile ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale;
3. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea
structurii devizului general ∫i a Metodologiei privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investi˛ii ∫i
lucr„ri de interven˛ii, cu complet„rile ulterioare;

3.1. Pentru analizarea ∫i emiterea avizului,
documenta˛iile tehnico-economice se prezint„ Ón faza studiu
de fezabilitate.
3.2. Fac excep˛ie obiectivele de investi˛ii pentru care
documenta˛iile tehnico-economice au fost elaborate direct Ón
faza proiect tehnic, situa˛ie Ón care se prezint„: proiectul
tehnic, principalii indicatori tehnico-economici ∫i
devizul general Óntocmit conform Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.179/2002, cu complet„rile ulterioare.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CAPITOLUL V
Competen˛ele privind emiterea avizelor
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4.1. Œn situa˛ia Ón care pe parcursul analiz„rii con˛inutului
documenta˛iilor tehnico-economice se constat„ c„
documentele prezentate sunt incomplete sau nu con˛in
toate datele necesare prev„zute de prezenta metodologie,
fiind necesare complet„ri ale acestora, impuse de
dispozi˛iile legale, Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii —
I.S.C. solicit„ investitorilor operarea acestora.
4.2. Œn cazul modific„rii solu˛iei tehnice sau a valorii
investi˛iei, aprobate Ón condi˛iile legii, la solicitarea emiterii
avizului de c„tre Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii —
I.S.C., se vor prezenta o not„ de fundamentare prin care
s„ se justifice modific„rile solu˛iei tehnice ∫i/sau ale valorii
de investi˛ie ∫i devizul general ref„cut.
4.3. Termenul legal de emitere a avizelor este de
maximum 15 zile, termen care curge de la data Ónregistr„rii
documenta˛iei complete.

a

CAPITOLUL IV
Etapele procesului de avizare

6.1.1.2. Amplasamentul (jude˛ul, localitatea)
6.1.1.3. Titularul investi˛iei
6.1.1.4. Autoritatea contractant„
6.1.1.5. Elaboratorul studiului
6.1.1.6. Tema, cu fundamentarea necesit„˛ii ∫i
oportunit„˛ii avute Ón vedere la aprobarea studiului de
prefezabilitate
6.1.1.7. Descrierea func˛ional„, inclusiv memorii tehnice
pe specialit„˛i
6.1.2. Date tehnice:
6.1.2.1. Zona, amplasamentul ∫i situa˛ia juridic„ a
terenului care urmeaz„ s„ fie ocupat
6.1.2.2. Caracteristici geofizice ale terenului
6.1.2.3. Caracteristici principale ale construc˛iilor
6.1.2.4. Pentru cl„diri: aria construit„ ∫i desf„∫urat„,
num„r de niveluri, Ón„l˛ime
6.1.2.5. Pentru drumuri ∫i re˛ele de utilit„˛i: lungime,
l„˛ime, diametru, materiale
6.1.2.6. Solu˛ia constructiv„ — pentru cl„diri, drumuri ∫i
re˛ele se va face o descriere a solu˛iilor tehnice
6.1.2.7. Instala˛ii aferente construc˛iilor: descrierea
solu˛iilor prev„zute
6.1.2.8. Pentru interven˛ii la construc˛ii existente se va
prezenta proiectul avizat de proiectantul ini˛ial sau expertiza
tehnic„ Óntocmit„ de un expert tehnic atestat
6.1.3. Devizul general al investi˛iei
6.1.4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi˛iei
6.1.5. Finan˛area investi˛iei:
Din valoarea total„ a investi˛iei:
6.1.5.1. ... lei din surse proprii;
6.1.5.2. ... lei din credite bancare;
6.1.5.3. ... lei din fondurile bugetului de stat;
6.1.5.4. ... lei din bugetul local;
6.1.5.5. ... lei din credite externe garantate sau contractate
de stat etc.
6.1.6. Avize ∫i acorduri:
6.1.6.1. Avizul ordonatorului principal de credite privind
necesitatea ∫i oportunitatea investi˛iei
6.1.6.2. Certificatul de urbanism ∫i avizele/acordurile
prev„zute Ón acesta ∫i Ón alte dispozi˛ii legale
B. P„r˛i desenate
Plan de Óncadrare Ón zon„
Plan de situa˛ie
Planuri de infrastructur„, planuri de suprastructur„ ∫i
sec˛iuni caracteristici cotate
6.2. Analiza economic„ a documenta˛iilor
Analiza din punct de vedere economic a documenta˛iilor
se realizeaz„ av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele cerin˛e:
Devizul general respect„ structura ∫i metodologia
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.179/2002, cu
complet„rile ulterioare.
Devizele pe obiecte:
— sunt Óntocmite pentru toate obiectele cuprinse Ón
devizul general, conform art. 9, 10 ∫i 11 din metodologia
aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.179/2002, cu
complet„rile ulterioare;
— sunt Óntocmite cu respectarea prevederilor art. 12 ∫i
14 din metodologia aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.179/2002, cu complet„rile ulterioare;
— cheltuielile privind ob˛inerea terenului — se verific„
coresponden˛a suprafe˛elor din devizul pe obiect cu
suprafe˛ele men˛ionate Ón situa˛ia juridic„ a terenului;
— pre˛urile estimative folosite pentru evaluarea categoriilor
de lucr„ri se vor justifica cu oferte de pre˛.

ite

3.3. Pentru obiectivele de investi˛ii care se finan˛eaz„
din fonduri publice sau din credite externe contractate sau
garantate de stat, care se deruleaz„ pe baza unor
programe, trebuie s„ se prezinte documentele care atest„
c„ obiectivele respective sunt incluse Ón unul dintre aceste
programe.
3.4. Includerea obiectivelor de investi˛ii Ón programele de
investi˛ii anuale sau Ón listele de solicitare este de
competen˛a strict„ a ordonatorilor de credite, potrivit
dispozi˛iilor Legii nr. 500/2002, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale Legii nr. 273/2006.
3.5. Devizele generale ∫i devizele pe obiective se vor
Óntocmi Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.179/2002, cu complet„rile ulterioare.
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5.1. Emiterea avizelor pentru documenta˛iile tehnicoeconomice pentru obiectivele de investi˛ii finan˛ate din
fonduri publice care intr„ sub inciden˛a prevederilor
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.072/2003 este de competen˛a
Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii — I.S.C. — aparat
central, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5.
5.2. Emiterea avizelor pentru documenta˛iile tehnicoeconomice pentru obiectivele de investi˛ii finan˛ate din
fonduri publice care intr„ sub inciden˛a prevederilor
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.072/2003, realizate integral din
fonduri publice locale, este de competen˛a inspectoratelor
jude˛ene Ón construc˛ii, respectiv a Inspectoratului Ón
Construc˛ii al Municipiului Bucure∫ti, potrivit competen˛elor
teritoriale ale acestora, ∫i se Óncadreaz„ Ón prevederile
cap. VI pct. 6.1.5.4 privind finan˛area total„ a investi˛iei.
CAPITOLUL VI
Criteriile tehnice ∫i economice privind analizarea
documenta˛iilor supuse aviz„rii
6.1. Analiza tehnic„ a documenta˛iilor
Analiza din punct de vedere tehnic a documenta˛iilor
prezentate Ón vederea ob˛inerii avizului Inspectoratului de
Stat Ón Construc˛ii, Ón condi˛iile prev„zute de Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.072/2003, se realizeaz„ av‚ndu-se Ón
vedere urm„toarele cerin˛e:
A. P„r˛i scrise
6.1.1. Date generale:
6.1.1.1. Denumirea investi˛iei

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului na˛ional de alocare
Œn baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser„,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 2. — Metodologia se aplic„ pentru elaborarea
Planului na˛ional de alocare pentru anul 2007 ∫i pentru
perioada 2008—2012.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ Metodologia privind elaborarea
Planului na˛ional de alocare, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
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p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 26 ianuarie 2007.
Nr. 85.
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METODOLOGIE
privind elaborarea Planului na˛ional de alocare
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CAPITOLUL I
Introducere
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Art. 1. — (1) Metodologia privind elaborarea Planului
na˛ional de alocare prezint„ modalitatea de calcul ∫i de
stabilire a num„rului total de certificate de emisii de gaze
cu efect de ser„, Ón vederea aloc„rii la nivel na˛ional,
precum ∫i la nivelul fiec„rui operator, pentru fiecare
instala˛ie care intr„ sub inciden˛a prevederilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
ser„.
(2) Planul na˛ional de alocare reprezint„ documentul prin
care se stabile∫te num„rul total de certificate de emisii de
gaze cu efect de ser„, denumite Ón continuare certificate,
alocate Ón conformitate cu prevederile alin. (1). Certificatele
sunt alocate activit„˛ilor ∫i instala˛iilor prev„zute Ón cuprinsul
anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2006.
Art. 2. — (1) La elaborarea Planului na˛ional de alocare
se urm„re∫te respectarea criteriilor prev„zute Ón cuprinsul
anexei nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2006.
(2) Planul na˛ional de alocare se elaboreaz„ Ón
conformitate cu recomand„rile celui de-al doilea Ghid al
Comisiei Europene privind realizarea Planurilor Na˛ionale de
Alocare pentru perioada 2008—2012.
(3) Prin Planul na˛ional de alocare se stabilesc num„rul
total de certificate de emisii de gaze cu efect de ser„
alocate la nivel na˛ional, precum ∫i num„rul total de
certificate de emisii de gaze cu efect de ser„ alocate
pentru fiecare instala˛ie, Ón conformitate cu prevederile
art. 13 ∫i 14 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2006.

CAPITOLUL II
Determinarea num„rului total de certificate
la nivel na˛ional
Art. 3. — (1) La nivel na˛ional, num„rul total de
certificate este stabilit pe baza proiec˛iilor emisiilor de dioxid
de carbon realizate îde sus Ón jos“ Ón cadrul scenariului
f„r„ m„suri ∫i/sau ac˛iuni suplimentare de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de ser„.
(2) Proiec˛iile emisiilor de dioxid de carbon realizate
îde sus Ón jos“ au la baz„ datele cuprinse Ón urm„toarele
documente oficiale:
a) cel mai recent Inventar na˛ional al emisiilor de gaze
cu efect de ser„, elaborat sub coordonarea autorit„˛ii
publice centrale pentru protec˛ia mediului;
b) prognoza evolu˛iei produsului intern brut, elaborat„ de
comisia na˛ional„ de specialitate Ón prognoz„;
c) strategiile sectoriale, elaborate sub coordonarea
autorit„˛ii publice centrale pentru economie ∫i comer˛.
Art. 4. — (1) Proiec˛iile emisiilor de dioxid de carbon
realizate îde sus Ón jos“ se determin„ pe baza ratei de
cre∫tere a produsului intern brut, a ratei intensit„˛ii
carbonului, a ratelor de cre∫tere sectoriale, precum ∫i lu‚nd
Ón considerare politicile ∫i m„surile de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de ser„.
(2) Din proiec˛iile realizate conform alin. (1) se
determin„ proiec˛iile emisiilor de gaze cu efect de ser„
generate de sectoarele care nu intr„ sub inciden˛a
prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 780/2006, ˛in‚ndu-se
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care intr„ sub inciden˛a schemei, determinate conform
art. 4 alin. (3).
(2) Din plafonul pentru sectorul energetic, determinat
conform alin. (1) lit. a), se scade num„rul total de
certificate care sunt utilizate pentru premierea sistemelor de
cogenerare Ón conformitate cu prevederile art. 11.
(3) Din plafonul pentru sectorul energetic, determinat
conform alin. (1) lit. b), se scade bonusul pentru
cogenerare ∫i rezerva pentru proiectele tip implementare Ón
comun cu efect indirect asupra emisiilor acestui sector.
(4) Proiectele tip implementare Ón comun cu efect
indirect sunt numai acele proiecte care determin„
diminuarea emisiilor de dioxid de carbon Ón sistemul
energetic na˛ional.
Art. 10. — (1) Num„rul de certificate alocate pentru
fiecare instala˛ie existent„ se calculeaz„ conform
prevederilor anexei nr. 1B la prezenta metodologie.
(2) Emisiile instala˛iei se determin„ pe baza prelucr„rii
datelor privind consumul de combustibili ∫i materii prime
declarate Ón chestionarele transmise de operatori.
(3) Dac„ Óntr-o instala˛ie se desf„∫oar„ simultan dou„
dintre activit„˛ile prev„zute Ón anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 1.008/2006
pentru aprobarea competen˛elor ∫i procedurii de emitere ∫i
revizuire a autoriza˛iei privind emisiile de gaze cu efect de
ser„, atunci alocarea se face astfel:
a) din sectorul activit„˛ii pentru care emisiile generate
de respectiva activitate reprezint„ mai mult de 70% din
emisiile instala˛iei Ón perioada de referin˛„;
b) din ambele sectoare, Ón cazul Ón care emisiile
generate de fiecare dintre activit„˛i reprezint„ mai mult de
30% din emisiile instala˛iei Ón perioada de referin˛„.
(4) Determinarea num„rului total de certificate alocat
fiec„rei instala˛ii se realizeaz„ cu respectarea principiului
conform c„ruia alocarea nu trebuie s„ dep„∫easc„
necesarul.
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cont de poten˛ialul de reducere a emisiilor de gaze cu
efect Ón aceste sectoare.
(3) Proiec˛iile emisiilor de dioxid de carbon generate de
sectoarele de activitate care intr„ sub inciden˛a schemei
reglementate de Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2006,
denumit„ Ón continuare schem„, se determin„ lu‚nd Ón
considerare cre∫terea eficien˛ei energetice ∫i reducerea
emisiei specifice de dioxid de carbon la nivel de sector.
Art. 5. — (1) Num„rul total de certificate ce urmeaz„ a
fi stabilit la nivel na˛ional nu trebuie s„ dep„∫easc„
plafonul indicativ determinat lu‚ndu-se Ón considerare
recomand„rile prev„zute la art. 2 alin. (2).
(2) Plafonul indicativ se calculeaz„ conform prevederilor
anexei nr. 1A la prezenta metodologie.
Art. 6. — (1) Din plafonul na˛ional, care reprezint„
num„rul total de certificate ce urmeaz„ s„ fie alocate
pentru anul 2007 ∫i perioada 2008—2012, se scad at‚t
rezerva pentru instala˛iile nou-intrate Ón schem„, c‚t ∫i
num„rul total de certificate care sunt utilizate pentru
premierea ac˛iunilor timpurii.
(2) Premierea ac˛iunilor timpurii reprezint„ acordarea
unui bonus Ón condi˛iile prev„zute la art. 12.
(3) Plafonul rezultat ca urmare a aplic„rii prevederilor
alin. (1) reprezint„ num„rul de certificate ce se aloc„
sectoarelor, respectiv instala˛iilor care intr„ sub inciden˛a
schemei.
Art. 7. — Alocarea se realizeaz„ Ón doi pa∫i, dup„ cum
urmeaz„:
a) se stabile∫te num„rul total de certificate la nivel de
sector;
b) se stabile∫te num„rul de certificate la nivel de
instala˛ie.
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Alocarea la nivel de sector ∫i la nivel de instala˛ie
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Art. 8. — (1) Sectoarele identificate pe baza proiec˛iilor
îde sus Ón jos“, pentru care se realizeaz„ alocarea de
certificate, sunt urm„toarele:
a) sectorul energetic;
b) sectorul rafinare produse petroliere;
c) sectorul produc˛ie ∫i prelucrare metale feroase;
d) sectorul ciment;
e) sectorul var;
f) sectorul sticl„;
g) sectorul ceramic„;
h) sectorul celuloz„ ∫i h‚rtie.
(2) Œn sectorul energetic sunt cuprinse ∫i instala˛iile care
apar˛in altor sectoare de activitate ∫i care intr„ sub
inciden˛a schemei datorit„ faptului c„ de˛in instala˛ii de
ardere cu o putere termic„ nominal„ mai mare de 20 MW.
Art. 9. — (1) Plafonul la nivel de sector se determin„
astfel:
a) pentru anul 2007, pe baza ponderilor de˛inute de
fiecare sector Ón plafonul pentru anul 2007, ponderi
calculate ca raport Óntre total emisii ale fiec„rui sector,
determinate pe baza proiec˛iilor îde sus Ón jos“ conform
art. 6 alin. (3), ∫i total emisii ale sectoarelor care intr„ sub
inciden˛a schemei, determinate conform art. 4 alin. (3);
b) pentru perioada 2008—2012, pe baza mediei
aritmetice a ponderilor de˛inute de fiecare sector Ón plafonul
pentru perioada 2008—2012, ponderi calculate ca raport
Óntre total emisii ale fiec„rui sector, determinate pe baza
proiec˛iilor îde sus Ón jos“ ∫i total emisii ale sectoarelor

Ainst.
Einst.

≤ 1, unde:

Ainst. = alocarea instala˛iei, calculat„ pentru fiecare an;
Einst. = emisiile totale ale instala˛iei, calculate pentru
fiecare an.
Art. 11. — (1) Premierea sistemelor de cogenerare
reprezint„ acordarea unui bonus ce reprezint„ un num„r
suplimentar de certificate fa˛„ de cele alocate conform
art. 10, pentru instala˛iile care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la alin. (2).
(2) Bonusul pentru cogenerare se acord„ pentru toate
instala˛iile existente care produc combinat ∫i simultan
energie electric„ ∫i termic„, dac„ sunt Óndeplinite simultan
urm„toarele condi˛ii:
a) eficien˛a producerii simultane ∫i combinate a energiei
electrice ∫i termice este de minimum 65% ∫i se calculeaz„
conform prevederilor anexei nr. 1C la prezenta
metodologie;
b) economia de combustibil aferent„ producerii
combinate ∫i simultane de energie electric„ ∫i termic„
comparativ cu producerea separat„ a acelora∫i cantit„˛i de
energie este mai mare dec‚t zero ∫i se calculeaz„
conform prevederilor anexei nr. 1C la prezenta
metodologie.
(3) Bonusul pentru cogenerare se calculeaz„ Ón baza
reducerii emisiilor de dioxid de carbon datorate economiei
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de combustibil corespunz„toare producerii combinate ∫i
simultane de energie electric„ ∫i termic„, comparativ cu
producerea separat„ a acelora∫i cantit„˛i de energie.
(4) Bonusul pentru cogenerare se calculeaz„ potrivit
prevederilor anexei nr. 1B la prezenta metodologie.
Art. 12. — (1) Bonusul pentru ac˛iuni timpurii se
acord„ pentru reducerile de emisii de dioxid de carbon
ob˛inute prin proiecte care au fost implementate Ón
perioada 1998—2002.
(2) Premierea ac˛iunilor timpurii reprezint„ acordarea
unui bonus ce reprezint„ un num„r suplimentar de
certificate fa˛„ de cele alocate conform art. 10 ∫i se
calculeaz„ potrivit prevederilor anexei nr. 1B la prezenta
metodologie.
Art. 13. — Œn cazul Ón care o instala˛ie Óndepline∫te
condi˛iile impuse acord„rii bonusului pentru ac˛iuni timpurii
∫i a celui pentru cogenerare, se acord„ numai bonusul
pentru cogenerare.

(2) Pentru situa˛ia prev„zut„ la art. 15 lit. d), Ón cazul Ón
care factorul de emisie pentru combustibilul/materia prim„
aferent„ capacit„˛ii noi este mai mare dec‚t factorul de
emisie al combustibilului/materiei prime aferente capacit„˛ii
existente datorit„ schimb„rii de combustibil/materie prim„,
alocarea se determin„ ca diferen˛„ Óntre emisiile calculate
pentru produc˛ia total„ aferent„ noii capacit„˛i, pe baza
factorului de emisie nou, ∫i emisiile calculate pentru
produc˛ia Ónlocuit„ de noua capacitate, pe baza factorului
de emisie anterior.
(3) Pentru situa˛iile prev„zute la art. 15 lit. e) alocarea
se determin„ pe baza cre∫terii de emisii aferente
respect„rii legisla˛iei Ón vigoare.
(4) Pentru instala˛iile de producere combinat„ a energiei
electrice ∫i termice, Ón situa˛ia Ón care raportul dintre
energia electric„ ∫i energia termic„ aferente cre∫terii de
produc˛ie este mai mare dec‚t 3, se consider„ emisia
specific„ minim„ pentru centrale termoelectrice.
Art. 18. — (1) Rezerva pentru instala˛iile nou-intrate se
gestioneaz„ la nivel na˛ional, fiind disponibil„ la Ónceputul
fiec„rei perioade, respectiv anul 2007 ∫i anul 2008.
(2) Accesul instala˛iilor nou-intrate la rezerva prev„zut„
la alin. (1) se realizeaz„ cu titlu gratuit.
(3) Alocarea certificatelor din rezerv„ se realizeaz„ dup„
principiul îprimul venit, primul servit“, cu respectarea
prevederilor art. 16.
(4) Œn cazul Ón care termenul prev„zut la art. 16
alin. (1) lit. a) este dep„∫it, alocarea se face Ón limita
disponibilului r„mas Ón rezerva pentru instala˛iile nou-intrate
la momentul noului termen al punerii Ón func˛iune.
(5) Œn cazul Ón care rezerva se epuizeaz„, operatorii
trebuie s„ cumpere certificate necesare func˛ion„rii
instala˛iei nou-intrate de pe pia˛„.
(6) Instala˛iile nou-intrate Ón anul 2007 primesc
certificatele calculate pentru anul 2007, iar certificatele
aferente perioadei 2008—2012 sunt Ónregistrate Ón eviden˛a
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului, urm‚nd a fi
emise prin registrul na˛ional, Óncep‚nd cu anul 2008.
Art. 19. — (1) Œn cazul Ón care la sf‚r∫itul perioadei
prev„zute la art. 13 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 780/2006
r„m‚n nealocate certificate din rezerva pentru anul 2007
pentru instala˛iile nou-intrate, acestea sunt anulate Ón primul
trimestru al anului 2008.
(2) Œn cazul Ón care la sf‚r∫itul trimestrului al treilea al
ultimului an al perioadei prev„zute la art. 14 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 780/2006 r„m‚n certificate nealocate din
rezerva pentru instala˛iile nou-intrate, acestea sunt
valorificate prin licita˛ie de c„tre Guvern Ón ultimul trimestru
al anului 2012.
(3) Procedura pentru licita˛ia prev„zut„ la alin. (2) se
stabile∫te prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului.
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Art. 14. — Instala˛ia nou-intrat„ este acea instala˛ie care
a ob˛inut autoriza˛ia privind emisiile de gaze cu efect de
ser„ sau revizuirea acesteia ulterior notific„rii Planului
na˛ional de alocare Comisiei Europene.
Art. 15. — Accesarea rezervei pentru instala˛iile nouintrate se poate face Ón urm„toarele situa˛ii:
a) instala˛ii puse Ón func˛iune ulterior notific„rii Planului
na˛ional de alocare Comisiei Europene;
b) instala˛ii neidentificate la data notific„rii Planului
na˛ional de alocare Comisiei Europene;
c) schimb„ri privind regimul de func˛ionare al instala˛iei
sau, respectiv, schimb„ri tehnologice care conduc la
cre∫terea emisiilor aferente cre∫terii produc˛iei cu cel pu˛in
20% fa˛„ de anul precedent, cu condi˛ia ca produc˛ia
anului anterior s„ fie cel pu˛in egal„ cu cea declarat„ de
operator Ón chestionar, pentru acel an;
d) extinderea instala˛iei;
e) cre∫teri privind emisiile totale de dioxid de carbon,
determinate de obliga˛ia respect„rii unor prevederi
legislative, f„r„ realizarea unei cre∫teri de produc˛ie (de
exemplu: desulfurarea);
f) schimb„ri privind natura instala˛iei.
Art. 16. — (1) Pentru accesarea rezervei pentru
instala˛iile nou-intrate operatorul are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ notifice Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului, ulterior semn„rii contractului de execu˛ie a
lucr„rilor, cu privire la datele necesare evalu„rii aloc„rii —
din datele de proiect ale instala˛iei ∫i termenul punerii Ón
func˛iune;
b) s„ prezinte la Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului, cu 90 de zile Ónainte de punerea Ón func˛iune a
instala˛iei, documenta˛ia necesar„ ob˛inerii aloc„rii din
rezerva pentru nou-intra˛i.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului comunic„
solicitantului num„rul de certificate re˛inut din rezerva
pentru nou-intra˛i Ón termen de 30 de zile de la primirea
notific„rii conform alin. (1).
(3) Num„rul de certificate prev„zut la alin. (2) este
re˛inut doar p‚n„ la data punerii Ón func˛iune.
Art. 17. — (1) Formula de calcul pentru alocarea
certificatelor pentru instala˛iile nou-intrate este cea
prev„zut„ Ón anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
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CAPITOLUL IV
Reguli privind instala˛iile nou-intrate
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CAPITOLUL V
Reguli privind Ónchiderea instala˛iilor
Art. 20. — (1) O instala˛ie este considerat„ Ónchis„
definitiv atunci c‚nd sunt Óndeplinite simultan urm„toarele
condi˛ii:
a) produc˛ia este egal„ cu zero;
b) emisiile de dioxid de carbon sunt egale cu zero;
c) instala˛ia respectiv„ nu se mai deschide odat„ ce
Ónchiderea a fost constatat„ ∫i/sau demonstrat„.
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c) Óntre una sau mai multe instala˛ii Ón func˛iune care
apar˛in aceluia∫i operator.
(4) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (3) instala˛iile Óntre care
se realizeaz„ transferul de certificate pot func˛iona Ón
paralel pe o perioad„ de cel mult 6 luni, interval Ón care
trebuie s„ se realizeze ∫i transferul de produc˛ie Óntre
instala˛iile respective.
(5) Œn situa˛ia Ón care nu se realizeaz„ transferul de
produc˛ie conform alin. (4), nu se realizeaz„ transferul de
certificate.
Art. 24. — Transferul certificatelor prev„zut la art. 23
alin. (3) se poate realiza Ón urm„toarele condi˛ii:
a) instala˛ia nou-intrat„ prime∫te toate certificatele
aferente produc˛iei transferate, Ón cazul Ón care produc˛ia
instala˛iei de la care se face transferul certificatelor este
egal„ cu produc˛ia instala˛iei c„tre care se transfer„
certificatele;
b) instala˛ia nou-intrat„ prime∫te toate certificatele
aferente produc˛iei transferate, Ón cazul Ón care produc˛ia
instala˛iei de la care se face transferul certificatelor este
mai mare dec‚t produc˛ia instala˛iei c„tre care se transfer„
certificatele, iar disponibilul de certificate de la instala˛ia
care se Ónchide definitiv se transfer„ Ón rezerva pentru
instala˛iile nou-intrate;
c) instala˛ia nou-intrat„ prime∫te toate certificatele
aferente produc˛iei transferate, Ón cazul Ón care produc˛ia
instala˛iei de la care se face transferul certificatelor este
mai mic„ dec‚t produc˛ia instala˛iei c„tre care se transfer„
certificatele, ∫i pentru diferen˛a de produc˛ie se poate
accesa rezerva pentru nou-intra˛i.
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(2) Certificatele alocate instala˛iei r„m‚n valabile Ón
totalitate pentru anul Ón care Ónchiderea definitiv„ se
constat„ ∫i/sau se demonstreaz„.
(3) Certificatele alocate respectivei instala˛ii se transfer„
Ón rezerva pentru instala˛iile nou-intrate pentru anii ulteriori
Ónchiderii definitive, Ón cazul Ón care nu s-a realizat un
transfer Ón conformitate cu art. 23.
Art. 21. — (1) O instala˛ie este considerat„ Ónchis„
temporar atunci c‚nd pentru o perioad„ de minimum un an
Ónchiderea este planificat„ prin planul de activitate sau este
datorat„ unor situa˛ii de for˛„ major„ ∫i sunt Óndeplinite
simultan urm„toarele condi˛ii:
a) produc˛ia este egal„ cu zero;
b) emisiile de dioxid de carbon sunt egale cu zero;
c) instala˛ia se redeschide dup„ ce Ónchiderea a fost
constatat„ ∫i/sau demonstrat„.
(2) Certificatele alocate instala˛iei Ónchise temporar se
transfer„ Ón rezerva pentru instala˛iile nou-intrate, pentru
perioada Ónchiderii temporare constatate ∫i/sau demonstrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplic„ Ón cazul Ónchiderii
temporare datorate lucr„rilor de modernizare sau repara˛iilor
planificate ∫i/sau anun˛ate, accidentelor industriale majore
sau accidentelor tehnologice.
Art. 22. — (1) O instala˛ie este considerat„ Ónchis„
par˛ial dac„ operatorul decide reducerea definitiv„ a
capacit„˛ii instala˛iei cu peste 30% fa˛„ de capacitatea
prev„zut„ Ón autoriza˛ia privind emisiile de gaze cu efect
de ser„ ∫i emisiile de dioxid de carbon ale instala˛iei scad
cu peste 50% fa˛„ de emisiile instala˛iei din perioada de
referin˛„, calculate conform art. 10 alin. (1).
(2) Num„rul certificatelor alocate instala˛iei se reduce
propor˛ional cu sc„derea emisiilor, Óncep‚nd cu anul ulterior
Ónchiderii par˛iale.
(3) Certificatele corespunz„toare reducerii de emisii se
transfer„ Ón rezerva pentru instala˛iile nou-intrate.
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CAPITOLUL VI
Reguli privind transferul certificatelor
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Art. 23. — (1) Transferul certificatelor se accept„ doar
pentru instala˛ii aflate pe teritoriul Rom‚niei.
(2) Transferul certificatelor este permis Óntre instala˛iile
care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón acela∫i sector, sub
condi˛ia transferului de produc˛ie.
(3) Transferul certificatelor se poate realiza de la una
sau mai multe instala˛ii care se Ónchid definitiv la una ori
mai multe instala˛ii nou-intrate, Ón urm„toarele situa˛ii:
a) Óntre instala˛ii care apar˛in aceluia∫i operator;
b) Óntre instala˛ii care apar˛in unor operatori diferi˛i, cu
condi˛ia ca Óntre ace∫tia s„ existe un acord de transfer al
produc˛iei aferente certificatelor transferate;

CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

Art. 25. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
emite Ón registrul na˛ional certificatele alocate prin Planul
na˛ional de alocare, astfel:
a) pentru anul 2007, Ón termen de 10 zile de la data
intr„rii Ón vigoare a hot„r‚rii Guvernului prin care se aprob„
Planul na˛ional de alocare;
b) pentru perioada 2008—2012, anual p‚n„ la data de
28 februarie a fiec„rui an, o cincime din num„rul total de
certificate.
Art. 26. — Certificatele emise neutilizate se pot reporta
de la un an la altul Ón cadrul perioadei 2008—2012.
Art. 27. — Operatorii pot s„ utilizeze unit„˛i de reducere
a emisiilor (ERU) ∫i reduceri de emisii certificate (CER)
rezultate din activit„˛i de proiect, Ón procent de 10% din
num„rul de certificate de emisii de gaze cu efect de ser„
alocate fiec„rei instala˛ii, prev„zut Ón Planul na˛ional de
alocare.

ANEXA Nr. 1A
la metodologie

1. Formula pentru determinarea plafonului indicativ,
prev„zut„ la art. 5 alin. (2) din metodologie, este
urm„toarea*):

a) Pentru perioada prev„zut„ la art. 13 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu

*) Pentru sectorul energetic se utilizeaz„ ultimul document de politic„ energetic„ ce urmeaz„ a fi aprobat, p‚n„ la finalizarea ∫i transmiterea
Planului na˛ional de alocare c„tre Comisia European„.
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efect de ser„, plafonul indicativ se calculeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
PI = EET(1 + rPIB)4 (1 + rIC)4
b) Pentru perioada prev„zut„ la art. 14 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 780/2006, plafonul indicativ se calculeaz„
dup„ cum urmeaz„:
PI = EET(1 + rPIB)7 (1 + rIC)7
2. Termenii folosi˛i Ón formulele anterioare au urm„toarea
semnifica˛ie:

PI = plafonul indicativ;
EET = emisiile de dioxid de carbon generate de sectoarele
care intr„ sub inciden˛a schemei, Ónregistrate pentru anul 2003;
rPIB = rata de cre∫tere a produsului intern brut Ón perioada
indicat„;
rIC = rata intensit„˛ii carbonului Ón perioada indicat„;
IC = intensitatea carbonului, care se calculeaz„ ca raport
Óntre emisia total„ de gaze cu efect de ser„ ∫i 1.000 euro
PIB.

ANEXA Nr. 1B
la metodologie

3. ES se calculeaz„ dup„ cum urmeaz„:

ce

1. Pentru determinarea num„rului de certificate ce sunt
alocate pentru fiecare instala˛ie existent„ prev„zut„ la
art. 10 alin. (1) din metodologie se folose∫te urm„torul
algoritm:
1. Plafonul na˛ional se calculeaz„ dup„ cum urmeaz„:

fiz
i

ES = ∑(Einst.i. + Einst.j.)

el

or

4. BCOG.inst. se calculeaz„ dup„ cum urmeaz„:

rs
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BCOG.inst. = EC x CCOG. x ESSC x 50%

PN = AT + RNI + RAT,

pe

5. BAT.inst. se calculeaz„

a

Ón care AT se calculeaz„ dup„ cum urmeaz„:

es

Ainst.i. = pinst.i. x AS x BCOG.inst.i. + BAT.inst.i.

D

b) pentru instala˛iile pentru care nu exist„ datele
men˛ionate la art. 10 alin. (2) din metodologie, folosind
urm„toarea formul„:
Ainst.j. = pinst.j. x AS + BCOG.inst.j. + BAT.inst.j.,
Ón care:
1. pinst.i., respectiv pinst.j., se calculeaz„ dup„ cum urmeaz„:
Einst.i.
ES
Einst.j.
ES

2. E inst.i. , respectiv E inst.j. , se calculeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
Einst.i. =

2

din 4)

2

2. Termenii folosi˛i Ón formulele anterioare au urm„toarea
semnifica˛ie:
PN = plafonul na˛ional;
AT = alocarea pe total sectoare;
RNI = rezerva pentru instala˛iile nou-intrate;
RAT = rezerva pentru premierea ac˛iunilor timpurii;
AS = alocarea pentru sectorul (S),
B AT.inst. = bonus ac˛iuni timpurii pentru instala˛ia (i),
respectiv (j);
Ainst.i. = alocarea pentru instala˛ia (i);
pinst.i. = ponderea emisiilor instala˛iei (i) Ón cadrul sectorului,
Ón perioada de referin˛„;
BCOG.inst. = bonusul pentru cogenerare pentru instala˛ia (i),
respectiv (j);
Ainst.j. = alocarea pentru instala˛ia (j) pentru care nu exist„
date relevante pentru cel pu˛in doi ani, Ón perioada de referin˛„
2001—2004;
pinst.j. = ponderea emisiilor instala˛iei (j) Ón cadrul sectorului,
Ón perioada de referin˛„;
Einst. = emisia pentru instala˛ia (i), respectiv (j), Ón perioada
de referin˛„;
E S = emisia total„ pentru sectorul (S), Ón perioada de
referin˛„;
∑Emax (2 din 4) = suma emisiilor a 2 ani cu emisii maxime
Ón perioada de referin˛„;
Fcont. = factorul de continuitate Ón perioada de referin˛„,
care se determin„ astfel:

tu

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

2. Num„rul de certificate de gaze cu efect de ser„
alocate operatorului pentru fiecare instala˛ie se calculeaz„
Ón func˛ie de disponibilitatea datelor men˛ionate la art. 10
alin. (2) din metodologie, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru instala˛iile pentru care exist„ datele men˛ionate
la art. 10 alin. (2) din metodologie, folosind urm„toarea
formul„:

∑Emax(2

din 4)

ii
g
ăr

RAT = ∑(BAT.inst.i. + BAT.inst.j.)

pinst.j. =

∑Qmin(2

ra

iar RAT se calculeaz„ dup„ cum urmeaz„:

pinst.i. =

BAT.inst. = (ESip — ESdp) x

ite

AT = ∑AS,

dup„ cum urmeaz„:

x Fcont.

Einst.j. = Esmspr x Qp x 95% x Fcont.

a) pentru

QREL
Qp

b) pentru 95% ≤

< 95%, atunci Fcont. = 105%;
QREL
Qp

< 110%, atunci Fcont. = 103%;
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pentru cei 2 ani din perioada de referin˛„ pentru care s-au
determinat emisiile conform art. 13 din metodologie;
ESSC = emisia specific„ pe unitatea de combustibil Óntr-un
sistem comparativ, determinat„ ca emisie specific„ medie a
centralelor din sistem cu func˛ionare pe gaze naturale, cu o
valoare de 0,06 t CO 2 /TJ (Ón baza datelor din anul 2004,
raportate de Institutul Na˛ional de Statistic„ la IEA-EUROSTATUNECE).
ES ip = emisia specific„ a instala˛iei Ónainte de
implementarea proiectului, exprimat„ Ón t CO 2 /unitate de
produs;
ESdp = emisia specific„ a instala˛iei dup„ implementarea
proiectului, exprimat„ Ón t CO2/unitate de produs;
Qmin(2 din 4) = suma produc˛iilor minime a 2 ani din perioada
de referin˛„.

in
— 1

iv

EF.ETSEP

us

EF.EESEP

ETCOG.

cl

(

+

ex

CCOG.

EECOG.

(

1
EC =

fo

rm

ăr

el

an

rs
o

ii
g

ra

CCOG.
2. Pentru determinarea economiei aferente producerii
combinate ∫i simultane de energie electric„ ∫i termic„
comparativ cu producerea separat„ a acelora∫i cantit„˛i de
energie prev„zute la art. 11 alin. (2) lit. b) din metodologie
se folose∫te urm„toarea formul„:

ite

a

EECOG. + ETCOG.

tu

EFCOG. = 100 x

EE COG. = energia electric„ produs„ Ón cogenerare, Ón
anul (t), exprimat„ Ón TJ sau MWh;
ETCOG. = energia termic„ util„ Ón cogenerare, Ón anul (t),
exprimat„ Ón TJ sau MWh;
CCOG. = combustibilul consumat pentru producerea energiei
electrice ∫i termice Ón cogenerare, Ón anul (t), exprimat Ón TJ
sau MWh;
EC = economia de combustibil raportat„ la consumul de
combustibil Ón cogenerare;
EF.EESEP = eficien˛a medie a producerii separate a energiei
electrice Ón centrale termoelectrice Ón Rom‚nia, cu o valoare de
31,85% (Ón baza datelor din anul 2004, raportate de Institutul
Na˛ional de Statistic„ la IEA-EUROSTAT-UNECE);
EF.ET SEP = eficien˛a medie a producerii separate a
energiei termice Ón centrale termice Ón Rom‚nia, cu o valoare
de 87,56% (Ón baza datelor din anul 2004, raportate de
Institutul Na˛ional de Statistic„ la IEA-EUROSTAT-UNECE);
t = unul din cei 2 ani din perioada de referin˛„ pentru
determinarea emisiilor, Ón care EFCOG. este cea mai mare.

pe

1. Pentru determinarea eficien˛ei producerii simultane ∫i
combinate a energiei electrice ∫i termice prev„zute la
art. 11 alin. (2) lit. a) din metodologie, se folose∫te
urm„toarea formul„:

ANEXA Nr. 1C
la metodologie

or

fiz
i

ce

c) pentru instala˛ii pentru care nu exist„ date relevante
pentru cel pu˛in 2 ani, Ón perioada de referin˛„ 2001—2004,
Fcont. = 103%;
Q REL = media produc˛iei din cei 2 ani din perioada de
referin˛„ cu emisiile cele mai mari;
Qp = produc˛ia prognozat„ a instala˛iei respective pentru
anul 2007;
Esmspr = emisia specific„ medie a instala˛iilor similare din
cadrul aceluia∫i sector, determinat„ Ón perioada de referin˛„, pe
categorii de combustibili ∫i tipuri de tehnologii, dup„ caz;
EC = economia de combustibil raportat„ la consumul de
combustibil Ón cogenerare;
CCOG. = combustibilul consumat pentru producerea energiei
electrice ∫i termice Ón cogenerare, exprimat Ón TJ/an,
reprezentat de media aritmetic„ a consumurilor de combustibil

D

es

tin

at

3. Termenii folosi˛i Ón formulele anterioare au urm„toarea
semnifica˛ie:
EFCOG. = eficien˛a producerii energiei electrice ∫i termice Ón
cogenerare (%);

ANEXA Nr. 2
la metodologie

1. Pentru calcularea num„rului de certificate ce pot fi
alocate instala˛iilor nou-intrate, potrivit art. 17 alin. (1) din
metodologie, se folose∫te urm„toarea formul„:
Ainst.ni. = ESmin x Qp x F
2. Termenii folosi˛i Ón formula prev„zut„ la pct. 1 au
urm„toarea semnifica˛ie:
Ainst.ni. = alocarea aferent„ instala˛iei nou-intrate;
ESmin = emisia specific„ a celei mai performante instala˛ii
din sector se calculeaz„ pe grupe de instala˛ii, cu acela∫i tip de
combustibil ∫i tehnologie, identificat„ la momentul realiz„rii
inventarului instala˛iilor, pe baza emisiilor istorice din perioada
2001—2004;

Qp = produc˛ia prognozat„ a instala˛iei respective pentru
2007 ∫i/sau 2008—2012. Produc˛ia prognozat„ a instala˛iei
reprezint„:
(i) produc˛ia total„, pentru situa˛iile prev„zute la
art. 15 lit. a) ∫i lit. b) din metodologie;
(ii) cre∫terea de produc˛ie fa˛„ de anul anterior
punerii Ón func˛iune, pentru situa˛iile prev„zute la
art. 15 lit. c) ∫i d) din metodologie;
(iii) produc˛ia total„, respectiv cre∫terea de produc˛ie
este determinat„ de suma celor dou„ tipuri de
energie, exprimat„ Ón MWh pentru instala˛iile
care produc energie electric„ ∫i energie termic„;
F = factor de siguran˛„ care, pentru instala˛iile care folosesc
sisteme de cogenerare, este Ón procent de 99%, iar pentru
toate celelalte tipuri de instala˛ii, Ón procent de 95%.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind criteriile de performan˛„ Ón baza c„rora contractul de management poate fi prelungit
sau poate Ónceta Ónainte de termen
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei juridice nr. E.N. 613/2007,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite prezentul ordin.

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

prev„zu˛i Ón anexa nr. 1 a ob˛inut punctaj maxim la peste
75% din criteriile de performan˛„ stabilite, activitatea
managerului se reevalueaz„ dup„ 6 luni; Ón situa˛ia Ón care
la reevaluare managerul a ob˛inut punctajele men˛ionate la
lit. a), contractul de management se prelunge∫te, iar Ón caz
contrar, contractul Ónceteaz„ Ónainte de termen;
c) dac„ rezultatele ob˛inute de manager Ón urma
evalu„rii anuale sunt sub nivelul celor prev„zute la lit. a) ∫i
b), contractul de management Ónceteaz„ Ónainte de termen.
Art. 5. — Œn situa˛ia Ón care pe parcursul derul„rii
contractului de management apar modific„ri ale actelor
normative care au stat la baza angajamentului asumat prin
contractul de management, se vor renegocia indicatorii
c„rora le sunt aplicabile modific„rile legislative Ón cauz„.
Art. 6. — Direc˛iile de specialitate din Ministerul
S„n„t„˛ii Publice, autorit„˛ile de s„n„tate public„ jude˛ene
∫i a municipiului Bucure∫ti, ministerele ∫i institu˛iile cu re˛ea
sanitar„ proprie, precum ∫i spitalele publice ∫i managerii
acestora vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ criteriile de performan˛„ pe baza
c„rora se efectueaz„ evaluarea anual„ a activit„˛ii
managerului spitalului public, Ón urma c„reia contractul de
management poate fi prelungit sau poate Ónceta Ónainte de
termen, prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 care fac parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Evaluarea anual„ efectuat„ pe baza criteriilor
de performan˛„ prev„zute Ón anexa nr. 1 se face prin
raportare la indicatorii de performan˛„ asuma˛i prin
contractul de management.
Art. 3. — Evaluarea anual„ efectuat„ pe baza criteriilor
de performan˛„ prev„zute Ón anexa nr. 2 se face prin
acordarea de c„tre evaluator a unui punctaj de la 0 la
5 puncte pentru fiecare criteriu de performan˛„ men˛ionat.
Art. 4. — Rezultatele evalu„rii se apreciaz„ dup„ cum
urmeaz„:
a) dac„ la peste 70% din criteriile de performan˛„
prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 managerul a ob˛inut punctaj
maxim ∫i obligatoriu la indicatorii economico-financiari
prev„zu˛i Ón anexa nr. 1 a ob˛inut punctaj maxim la peste
90% din criteriile de performan˛„ stabilite, contractul de
management se prelunge∫te;
b) dac„ la 50%—70% din criteriile de performan˛„
prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 managerul a ob˛inut punctaj
maxim ∫i obligatoriu la indicatorii economico-financiari

D

es

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 22 ianuarie 2007.
Nr. 112.

ANEXA Nr. 1

A. Indicatori de management al resurselor umane
1. Propor˛ia medicilor din totalul personalului
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
41—60%
sub 40%

Punctajul acordat

5
5
4
3
2
1
0

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

2. Propor˛ia personalului medical din totalul personalului
angajat al spitalului
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
41—60%
sub 40%

Punctajul acordat

5
5
4
3
2
1
0

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte
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3. Propor˛ia personalului medical cu studii superioare din
totalul personalului medical
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
41—60%
sub 40%

5
5
4
3
2
1
0

Punctajul acordat

100%
91—99%
80—90%
sub 80%

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

3
2
1
0

puncte
puncte
punct
puncte

4. Procentul pacien˛ilor cu interven˛ii chirurgicale din totalul
pacien˛ilor externa˛i din sec˛iile chirurgicale
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Punctajul acordat

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

Punctajul acordat

an

C. Indicatori economico-financiari

rs
o

1. Execu˛ia bugetar„ fa˛„ de bugetul de cheltuieli aprobat
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

tu

ra
ii
g

ăr

rm
fo
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in

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

ex
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2. Rata de utilizare a paturilor pe spital ∫i pe fiecare sec˛ie
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
51—60%
sub 50%

Punctajul acordat

0
5
4
3
2
1
0

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital ∫i pe fiecare
sec˛ie
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 110%
101—110%

peste 100%
f„r„ acoperire Ón servicii
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

0 puncte
5
4
3
2
1
0

puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

cl

us

0
5
4
3
2
1
0

es

peste 100%
81—100%
71—80%
65—70%
55—64%
50—54%
sub 50%

Punctajul acordat

Punctajul acordat

ite

B. Indicatori de utilizare a serviciilor
1. Durata medie de spitalizare pe spital ∫i pe fiecare sec˛ie
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

el

or

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

5
5
4
3
2
1
0

pe

5
5
4
3
2
1
0

a

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
41—60%
sub 40%

fiz
i

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

ce

4. Num„rul mediu de consulta˛ii/medic Ón ambulatoriu

2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii ∫i Ón func˛ie de
sursele de venit
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60 %
sub 40%

Punctajul acordat

0
5
4
3
2
1
0

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

(Sintagma venituri proprii Ónseamn„ Ón cazul acestui
indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai
pu˛in sumele Óncasate Ón baza contractelor Óncheiate cu
casa de asigur„ri de s„n„tate.)

Punctajul acordat

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Punctajul acordat

5 puncte
4 puncte

peste 100%
91—100%

5 puncte
4 puncte
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D. Indicatori de calitate
Punctajul acordat

81—90%
61—80%
50—60%
sub 50%

3
2
1
0

1. Rata mortalit„˛ii intraspitalice∫ti pe total spital ∫i pe fiecare
sec˛ie (datorit„ complica˛iilor survenite Ón timpul spitaliz„rii)

puncte
puncte
punct
puncte

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
spitalului
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

Punctajul acordat

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

ce

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

an

pe

ite
tu
ra
ii
g

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

7. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare sec˛ie
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 100%
81—100%
75—80%
70—74%
65—69%
60—64%
sub 60%

Punctajul acordat

0
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

puncte
punct
puncte
puncte
puncte
puncte

ăr

iv

cl

ex
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es

Punctajul acordat

5
5
4
3
2
1
0

Punctajul acordat

3. Indicele de concordan˛„ Óntre diagnosticul la internare ∫i
diagnosticul la externare

in

fo

rm

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

us

0
5
4
3
2
1
0

6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

peste 120%
110—120%
101—109%
100%
70—99%
sub 70%

a

Punctajul acordat

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

rs
o

5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul
cheltuielilor spitalului
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

puncte
punct
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte

2. Rata infec˛iilor nozocomiale pe total spital ∫i pe fiecare
sec˛ie

or

0
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6

el

peste 100%
81—100%
71—80%
65—70%
60—64%
55—59%
sub 55%

Punctajul acordat

fiz
i

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

Punctajul acordat

5
5
4
3
2
1
0

puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
punct
puncte

4. Num„rul de reclama˛ii/pl‚ngeri ale pacien˛ilor
Gradul de realizare
fa˛„ de indicatorii
asuma˛i prin contract

peste 100%
91—100%
81—90%
71—80%
61—70%
40—60%
sub 40%

Punctajul acordat

0
1
2
3
4
5
6

puncte
punct
puncte
puncte
puncte
puncte
puncte
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ANEXA Nr. 2

Criterii generale de management
Nr.
crt.

Criteriul
de performan˛„

Unit„˛ile de m„sur„ specifice opera˛iunilor postului

Punctajul
acordat*)

0

1

2

3

Managementul volumului
de activitate

2.

Responsabilitate

3.

Analiz„ ∫i sintez„

4.

Modul de realizare

5.

Aptitudini manageriale

6.

Probitate ∫i etic„

a) Óncadrarea Ón sumele alocate spitalului conform repartiz„rii
transmise de ordonatorul secundar de credite
b) urm„rirea utiliz„rii ra˛ionale a resurselor financiare alocate
pentru contractare serviciilor medicale
c) urm„rirea utiliz„rii ra˛ionale a tuturor resurselor financiare ale
spitalului, indiferent de sursa de finan˛are
d) acordarea aten˛iei necesare factorilor implica˛i
a) desf„∫urarea activit„˛ilor f„r„ disfunc˛ionalit„˛i sau erori
b) acurate˛ea documentelor, actelor ∫i materialelor realizate
c) implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite
d) controlul activit„˛ii la nivel strategic ∫i al realiz„rii obiectivelor
e) asigurarea c„ strategia ∫i obiectivele sunt aliniate bugetului
disponibil
a) capacitatea de a rezolva probleme complexe ∫i importante
implic‚nd factori de interes interni ∫i externi
b) urm„rirea ∫i implicarea Ón buna derulare a activit„˛ii la nivelul
spitalului
c) luarea de decizii rapide ∫i solide, sprijinite pe argumente adecvate,
la momentul oportun
a) stabilirea calendarelor de activitate eficiente, inclusiv a momentelor
∫i obiectivelor-cheie, ∫i respectarea perioadelor de raportare
b) evaluarea ∫i luarea Ón considerare a efectelor deciziei asupra
Óntregului spital ∫i modificarea planurilor, dac„ este necesar
c) stabilirea unui echilibru Óntre imperative ∫i planuri
d) urm„rirea satisfacerii celor mai Ónalte standarde de calitate
e) utilizarea eficient„ a programului de lucru prin folosirea timpului de
lucru numai Ón vederea realiz„rii sarcinilor de serviciu
f) realizarea sarcinilor de serviciu Ón timp util, real ∫i oportun, pentru
buna desf„∫urare a activit„˛ii
a) crearea unei viziuni clare a organiza˛iei
b) stabilirea unei misiuni corespunz„toare ∫i sprijinirea ei prin planificare
strategic„ ∫i stabilitatea obiectivelor generale
c) delegarea cu eficien˛„ a sarcinilor ∫i resurselor
d) stabilirea planurilor strategice ∫i opera˛ionale Ón contextul planurilor
organiza˛iei ca Óntreg
e) stabilirea ∫i comunicarea priorit„˛ilor concrete pentru Óntregul personal
al spitalului ∫i punerea Ón practic„ a structurilor ∫i condi˛iilor de
monitorizare necesare
f) rela˛ionarea cu colectivul ∫i organizarea muncii Ón echip„; rela˛ii:
— ierarhice: subordonat autorit„˛ii de s„n„tate public„, Ministerului S„n„t„˛ii Publice
sau ministerelor cu re˛ea sanitar„ proprie, dup„ caz
— func˛ionale: cu personalul ∫i partenerii sistemului
— de colaborare: cu toate institu˛iile de la nivel local
a) crearea unui climat adecvat pentru lucrul Ón echip„
b) Ón˛elegerea ∫i aplicarea Ón mod adecvat a legii
c) respectarea normelor etice ∫i de disciplin„ care se aplic„ administra˛iei
publice ∫i sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
d) demonstrarea loialit„˛ii fa˛„ de spital, fa˛„ de superiori ∫i fa˛„ de cei
afla˛i Ón subordine
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1.

*) Evaluarea anual„ efectuat„ pe baza criteriilor de performan˛„ prev„zute Ón prezenta anex„ se face prin acordarea de c„tre evaluator a unui
punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performan˛„ men˛ionat.
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Administra˛iei Fondului pentru Mediu
Œn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri ∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrle, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite prezentul ordin.

prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din
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prezentul ordin.

or

Gospod„ririi Apelor, finan˛at„ din venituri proprii,

el

care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i

an

pe anul 2007 al Administra˛iei Fondului pentru Mediu,

Art. 2. — Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„
dep„∫iri sau nerealiz„ri ale veniturilor aprobate,
Administra˛ia Fondului pentru Mediu va efectua cheltuieli Ón
func˛ie de realizarea veniturilor, cu Óncadrarea Ón indicatorii
de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
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Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
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Sulfina Barbu
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Bucure∫ti, 2 februarie 2007.
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Nr. 129.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

tu

ite

a

pe

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îMCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L.
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Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
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rm

Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 23 ianuarie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îMCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L. de
ob˛inere a autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
d e c i d e:

ex
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Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

D

es

tin

at

Art. 1. — Societatea Comercial„ îMCI INTERNATIONAL
BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L., cu
sediul social Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Gilortului nr. 29,
sectorul 5, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului J40/9.424
din 8 iunie 2006, cod unic de Ónregistrare 18748498 din
8 iunie 2006, este autorizat„ s„ func˛ioneze ca broker de
asigurare av‚nd ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii acestora.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu

Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 45.
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ACTE ALE CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
SECﬁIA A III-A

DECIZIE
privind cererile nr. 63.108/00, 62.595/00, 63.117/00, 63.118/00, 63.119/00, 63.121/00, 63.122/00,
63.816/00, 63.827/00, 63.829/00, 63.830/00, 63.837/00, 63.854/00, 63.857/00 ∫i 70.551/01, formulate
de organiza˛ia religioas„ îMartorii lui Iehova — Rom‚nia“ ∫i al˛ii Ómpotriva Rom‚niei
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prezent„ Ón Rom‚nia de la Ónceputul secolului al XX-lea. Œn
general, membrii ei ∫i-au putut exercita Ón mod liber cultul
pe teritoriul rom‚nesc p‚n„ la instaurarea regimului
comunist.
La data de 8 august 1949, printr-o decizie a ministrului
justi˛iei al Republicii Populare Rom‚ne, cultul Martorii lui
Iehova a fost interzis, iar organiza˛ia a fost radiat„ din
registrul persoanelor juridice al Tribunalului Ilfov.
Dup„ c„derea regimului comunist, din decembrie 1989,
reclamanta a fost Ónregistrat„ prin hot„r‚rea nr. 1.166 din
9 aprilie 1990 a Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti, Ón
temeiul Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice
(Asocia˛ii ∫i Funda˛ii). Articolul 7 din statutul s„u Ói
precizeaz„ obiectul astfel:
îa) m„rturisirea Ón comun ∫i r„sp‚ndirea Ónv„˛„turilor
biblice ∫i a credin˛ei cre∫tine, care const„ Ón proclamarea
numelui lui Iehova Dumnezeu ∫i a m„surilor sale pline de
iubire Ón folosul omenirii prin intermediul Regatului s„u
ceresc Óncredin˛at lui Isus Cristos. Acestea se efectueaz„
prin intermediul Congrega˛iilor Cre∫tine, Ónfiin˛ate ∫i
organizate Ón Rom‚nia, Ón conformitate cu legile canonice
ale Organiza˛iei, sub Óndrumarea ∫i supravegherea Corpului
de Guvernare al Organiza˛iei Mondiale a Martorilor lui
Iehova, ∫i cu prezentul Statut;
b) desf„∫urarea unor ac˛iuni de binefacere ∫i de
caritate, precum ∫i trimiterea de ajutoare umanitare.“
Pe teritoriul rom‚nesc, ministeriatul cre∫tin al organiza˛iei
este efectuat prin intermediul congrega˛iilor cre∫tine,
organiza˛ia reclamant„ func˛ion‚nd ca un organ de
coordonare ∫i de control.
Œn 1991, Ón Rom‚nia func˛ionau 228 de congrega˛ii ale
cultului Martorii lui Iehova.
Martorii lui Iehova constituie la ora actual„ un grup
cre∫tin important, iar organiza˛ia reprezint„ interesele
religioase a 552 de congrega˛ii.
De exemplu, la data de 19 aprilie 2000, 82.761 de
membri ∫i asocia˛i s-au reunit Ón casele lor de cult cu
ocazia s„rb„toririi Pa∫telui.
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Organiza˛ia religioas„ îMartorii lui Iehova — Rom‚nia“
(Martorii lui Iehova) este o asocia˛ie cultual„ cu sediul Ón
Bucure∫ti.
Ceilal˛i 14 reclaman˛i sunt cet„˛eni rom‚ni: Robert
Fazakas s-a n„scut la data de 21 martie 1976 ∫i locuie∫te
Ón municipiul T‚rgu Mure∫; Iacov Porav s-a n„scut la data
de 4 noiembrie 1977 ∫i locuie∫te Ón comuna R‚ciu, jude˛ul
Mure∫; Mozes Csego s-a n„scut la data de 30 iulie 1975
∫i locuie∫te Ón comuna Criste∫ti, jude˛ul Mure∫; Arpad Szep
s-a n„scut la data de 18 noiembrie 1971 ∫i locuie∫te Ón
comuna Criste∫ti, jude˛ul Mure∫; Mihaly Marton s-a n„scut
la data de 6 iunie 1972 ∫i locuie∫te Ón comuna Cr„ciune∫ti,
jude˛ul Mure∫; Teodor Crini∫or Dumbrav„ s-a n„scut la
data de 19 octombrie 1971 ∫i locuie∫te Ón comuna
Criste∫ti, jude˛ul Mure∫; Marius-Sebastian G„zdac s-a
n„scut la data de 9 aprilie 1977 ∫i locuie∫te Ón municipiul
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj; Alexandru Mircea s-a n„scut la
data de 18 mai 1971 ∫i locuie∫te Ón municipiul ClujNapoca, jude˛ul Cluj; D„nu˛ B„r„ian s-a n„scut la data de
1 septembrie 1969 ∫i locuie∫te Ón municipiul Cluj-Napoca,
jude˛ul Cluj; Dumitru-Dan Laslou s-a n„scut la data de
23 ianuarie 1973 ∫i locuie∫te Ón municipiul Cluj-Napoca,
jude˛ul Cluj; Cosmin B„l„nean s-a n„scut la data de
2 decembrie 1978 ∫i locuie∫te Ón municipiul Cluj-Napoca,
jude˛ul Cluj; Csaba Ianos Czink s-a n„scut la data de
14 mai 1976 ∫i locuie∫te Ón municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul
Cluj; Ioan-Teodor Demian s-a n„scut la data de 29 martie
1966 ∫i locuie∫te Ón municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, ∫i
Victor Daniel Clicinschi s-a n„scut la data de 21 decembrie
1972 ∫i locuie∫te Ón comuna Hav‚rna, jude˛ul Boto∫ani.
Reclaman˛ii sunt reprezenta˛i Ón fa˛a Cur˛ii de doamna
A. D„g„li˛„, avocat din Bucure∫ti, ∫i domnii P. Goni ∫i
M. Trizac, avoca˛i din Paris.
Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat prin agentul
s„u, doamna B. Rama∫canu, din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
A. Circumstan˛ele cauzei
Faptele cauzei, a∫a cum au fost ele expuse de c„tre
p„r˛i, pot fi rezumate dup„ cum urmeaz„:
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Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a III-a), statu‚nd la data de 11 iulie 2006 Ón cadrul unei camere
formate din: domnii B. M. Zupančič, pre∫edinte, C. BÓrsan, V. Zagrebelsky, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, doamna I. Ziemele, judec„tori, ∫i din domnul V. Berger, grefier de sec˛ie,
av‚nd Ón vedere cererile mai sus men˛ionate, introduse la data de 5 octombrie 2000 (nr. 63.108/00), 3 octombrie
2000 (nr. 62.595/00), 2 noiembrie 2000 (nr. 63.117/00, 63.118/00, 63.119/00, 63.121/00 ∫i 63.122/00), 5 decembrie 2000
(nr. 63.816/00, 63.827/00, 63.829/00, 63.830/00, 63.837/00, 63.584/00 ∫i 63.857/00) ∫i 11 iunie 2001 (nr. 70.551/01),
lu‚nd Ón considerare decizia Cur˛ii de a se prevala de art. 29 § 3 din Conven˛ie ∫i de a analiza Ómpreun„
admisibilitatea ∫i fondul cauzelor,
˛in‚nd cont de declara˛iile oficiale de acceptare a unei solu˛ion„ri amiabile a cauzelor,
dup„ ce a deliberat,
pronun˛„ urm„toarea decizie:

1. Organiza˛ia religioas„ îMartorii lui Iehova“

Œnfiin˛at„ Ón Statele Unite ale Americii acum aproape 120
de ani, organiza˛ia religioas„ îMartorii lui Iehova“ este

a) Recunoa∫terea reclamantei ca un cult

Reclamanta a func˛ionat f„r„ ingerin˛e din partea statului
p‚n„ la data de 25 martie 1997. La aceast„ dat„,
Secretariatul de Stat pentru Culte (Secretariatul de stat) le-a
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dispuse de Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti, Ón Dosarul
nr. 1.174/PJ/1990, prin Sentin˛a civil„ nr. 1.166/09.04.1990
∫i Œncheierea din ∫edin˛a public„ din 09.04.1998, implicit a
art. 1 punctele b ∫i c din noul statut.“
i. Procedura Ón contencios administrativ Óntemeiat„ pe Legea nr. 29/1990
pentru recunoa∫terea statutului reclamantei
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La data de 25 noiembrie 1998, reclamanta a introdus o
ac˛iune Óntemeiat„ pe Legea contenciosului administrativ ∫i
a solicitat anularea actelor din 26 august ∫i 21 octombrie
1998. De asemenea, a solicitat ca Secretariatul de stat s„
fie obligat s„ emit„ un act administrativ care s„
recunoasc„ statutul s„u modificat.
La data de 4 martie 1999, Curtea de Apel Bucure∫ti, ca
urmare a unei excep˛ii invocate de Secretariatul de stat, a
anulat Hot„r‚rea de modificare a statutului reclamantei din
9 aprilie 1998 pronun˛at„ de Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti ∫i, pe fond, a respins cererea reclamantei.
Curtea de Apel Bucure∫ti a reamintit c„, Ón Hot„r‚rea sa
din 7 octombrie 1996, Curtea Suprem„ de Justi˛ie statuase
c„ o asocia˛ie dob‚nde∫te personalitate juridic„ prin decizia
tribunalului jude˛ean. De asemenea, ea a mai ar„tat c„
recunoa∫terea cultelor religioase este reglementat„ de
Decretul nr. 177/1948 ∫i c„ Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti, atunci c‚nd a pronun˛at cele dou„ hot„r‚ri mai
sus men˛ionate, nu solicitase avizul ministerului de resort,
a∫a cum impunea Legea nr. 21/1924 pentru persoanele
juridice (Asocia˛ii ∫i Funda˛ii).
Reclamanta a declarat recurs Ómpotriva acestei hot„r‚ri,
invoc‚nd caracterul definitiv al hot„r‚rilor Ón cauz„ ∫i
neconstitu˛ionalitatea Decretului nr. 177/1948.
Prin Hot„r‚rea definitiv„ din 7 martie 2000, Curtea
Suprem„ de Justi˛ie a admis cererea reclamantei. Dup„ ce
a constatat c„ Decretul nr. 177/1948 privind regimul
general al cultelor nu a fost abrogat, ea a considerat c„
acesta con˛inea restric˛ii ale libert„˛ii de religie incompatibile
cu articolul 29 din Constitu˛ia din 1991, adoptat„ dup„
c„derea regimului comunist, ∫i, prin urmare, a concluzionat
c„ nu putea solu˛iona litigiul Ón lumina acestui decret.
Subliniind faptul c„ cultul Martorii lui Iehova Ó∫i Óncepuse
activitatea religioas„ Ón Rom‚nia cu mai mult de 80 de ani
Ónainte, c„ acesta fusese interzis de regimul comunist Ón
1948, dar c„ Ó∫i reluase activitatea Ón baza Hot„r‚rii din
9 aprilie 1990 a Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti, prin
care ob˛inuse personalitate juridic„ Ón temeiul Legii nr. 21
din 1924 pentru persoanele juridice (Asocia˛ii ∫i Funda˛ii),
c„ Ministerul Culturii Ó∫i d„duse acordul pentru Ónregistrarea
sa, c„ modific„rile statutului efectuate Ón 1998 fuseser„
publicate Ón Registrul persoanelor juridice ∫i c„
Secretariatul de Stat pentru Culte fusese informat despre
acest lucru, Curtea a considerat c„ refuzul Secretariatului
de stat de a recunoa∫te statutul modificat al reclamantei
contravenea libert„˛ii de religie garantate de art. 29 din
Constitu˛ia Rom‚niei ∫i de tratatele interna˛ionale.
Prin hot„r‚rile definitive din 15 februarie ∫i 28 martie
2000, pronun˛ate de Curtea Suprem„ de Justi˛ie,
reclamanta a ob˛inut anularea altor acte administrative ale
autorit„˛ilor locale ∫i centrale emise pe baza listei Óntocmite
de Secretariatul de stat. Aceste hot„r‚ri i-au recunoscut
implicit reclamantei calitatea de cult religios.
La data de 24 octombrie 2002, Ministerul Culturii ∫i
Cultelor, care a Ónlocuit Secretariatul de Stat pentru Culte,
a adoptat un ordin prin care se ar„ta c„ statutul
organiza˛iei reclamante era supus Ordonan˛ei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, care a Ónlocuit
Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia˛ii ∫i
Funda˛ii).
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trimis tuturor autorit„˛ilor locale o list„ cu toate îcultele
recunoscute“ de stat. Cultul Martorii lui Iehova nu figura pe
aceast„ list„.
Pe baza acestei liste, diferitele autorit„˛i locale sau
centrale s-au angajat pe calea neg„rii drepturilor lor prin
raportare la alte culte. Reclamanta se pl‚nge de adoptarea
de c„tre autorit„˛i a urm„toarelor m„suri, care au
Ómpiedicat libera exercitare a cultului lor:
a) La data de 8 aprilie 1997, Consiliul Local al
Municipiului Tulcea a informat-o pe reclamant„ c„, potrivit
Adresei din 25 martie 1997 a Secretariatului de stat, cultul
Martorii lui Iehova nu era recunoscut de stat ∫i c„, prin
urmare, autoriza˛ia de construire a unei case de cult
eliberat„ organiza˛iei reclamante la data de 3 iulie 1995 a
fost anulat„.
b) La data de 17 aprilie 1997, Direc˛ia General„ a
Finan˛elor Publice ∫i a Controlului de Stat din Sibiu a
informat-o pe reclamant„ c„, av‚nd Ón vedere Adresa din
25 martie 1997, ea nu putea beneficia de o scutire pentru
plata impozitului pe cl„diri pentru casele de cult.
c) Prin Adresa din 5 decembrie 1997, trimis„
reclamantei, Secretariatul de stat ∫i-a exprimat p„rerea c„
Martorii lui Iehova nu era un cult religios, ci o asocia˛ie
religioas„, ∫i, Ón consecin˛„, a considerat c„ ea nu putea
beneficia de prevederile Legii nr. 27/1994 privind scutirea
de impozitele ∫i taxele locale.
d) La data de 15 iunie 1998, Consiliul Municipal al
Ora∫ului Cetariu, jude˛ul Bihor, a informat-o pe reclamant„
c„ statul rom‚n nu recuno∫tea religia Martorilor lui Iehova.
Or, numai cultele recunoscute puteau s„ aib„ cimitire
pentru credincio∫ii lor.
La data de 28 martie 1998, av‚nd Ón vedere atitudinea
anumitor autorit„˛i care i-au refuzat statutul de cult,
organiza˛ia reclamant„ ∫i-a modificat statutul, introduc‚nd Ón
primul s„u articol urm„toarele texte:
îb) Organiza˛ia religioas„ «Martorii lui Iehova» este un
cult religios cre∫tin.
c) Organiza˛ia religioas„ a Martorilor lui Iehova este
denumirea oficial„ a cultului religios «Martorii lui Iehova».“
Prin Œncheierea de ∫edin˛„ definitiv„ din 9 aprilie 1998,
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti a aprobat aceste
modific„ri. Prin Hot„r‚rea din 21 ianuarie 1999, aceea∫i
instan˛„ a rectificat erorile materiale ce s-au strecurat Ón
Hot„r‚rea din 9 aprilie 1998.
La data de 26 august 1998, Secretariatul de stat a
informat-o pe reclamant„ c„ nu-i recuno∫tea noul statut
modificat, deoarece nu ∫i-a dat acordul Ón acest sens. La
data de 24 septembrie 1998, reclamanta a cerut
Secretariatului de stat s„ anuleze actul din 26 august 1998
∫i s„-i recunoasc„ statutul modificat. La data de
21 octombrie 1998, Secretariatul de stat a respins cererea.
La data de 10 octombrie 1998, reclamanta a scris
Guvernului pentru a se pl‚nge de atitudinea Secretariatului
de stat. Œn urma acestei scrisori, s-a decis demararea unei
anchete de c„tre Departamentul de control al Guvernului.
Œn Nota de control din 29 ianuarie 1999, aprobat„ de
primul-ministru, acest departament a propus:
î4.1. Secretariatul de Stat pentru Culte va analiza ∫i va
dispune m„surile care se impun pentru includerea
Organiza˛iei Religioase «Martorii lui Iehova» Ón lista religiilor
∫i cultelor recunoscute Ón Rom‚nia, cu acordarea tuturor
drepturilor prev„zute de lege ∫i implicit cu respectarea de
c„tre Organiza˛ia Religioas„ «Martorii lui Iehova» a
obliga˛iilor prev„zute Ón actele normative Ón vigoare.
4.2. Secretariatul de Stat pentru Culte Ó∫i va revizui
punctul de vedere actual, Ón sensul respect„rii hot„r‚rilor
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La data de 5 noiembrie 2002, reclamanta a solicitat
ministerului s„ anuleze ordinul din 24 octombrie 2002,
consider‚nd c„ Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000 nu-i era
aplicabil„, ˛in‚nd seama de faptul c„ primul s„u articol
excludea cultele religioase din domeniul de aplicare al
ordonan˛ei. La data de 13 noiembrie 2002, ministerul a
refuzat s„ anuleze ordinul.
La data de 5 decembrie 2002, reclamanta a introdus la
Guvern un recurs ierarhic Ómpotriva refuzului ministerului.
La data de 12 decembrie 2002, Ón lipsa r„spunsului
Guvernului, reclamanta a chemat Ón judecat„ Ministerul
Culturii ∫i Cultelor. Prin hot„r‚rea r„mas„ definitiv„ din
26 februarie 2003, Curtea de Apel Bucure∫ti a anulat
ordinul litigios ∫i a obligat ministerul s„ recunoasc„ statutul
modificat al reclamantei conform Deciziei r„mase definitiv„
a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, pronun˛at„ la data de
7 martie 2000.
La data de 22 mai 2003, ministrul culturii ∫i cultelor a
emis Ordinul nr. 2.657/2003 privind recunoa∫terea Statutului
de organizare ∫i func˛ionare al Organiza˛iei Religioase
îMartorii lui Iehova“, care prevedea:
îArt. 1. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor (...) recunoa∫te
Statutul de organizare ∫i func˛ionare al Organiza˛iei
Religioase «Martorii lui Iehova», Ónregistrat potrivit Sentin˛ei
civile nr. 1.166 din 9 aprilie 1990 a Judec„toriei
Sectorului 1 Bucure∫ti, modificat prin Œncheierea de
∫edin˛„ din data de 9 aprilie 1998, rectificat„ prin
Œncheierea din data de 21 ianuarie 1999 (...) al Judec„toriei
Sectorului 1 din Bucure∫ti.
Art. 2. — (1) Œn baza statutului, Organiza˛ia Religioas„
«Martorii lui Iehova» este un cult religios cre∫tin.
(2) Organiza˛ia Religioas„ «Martorii lui Iehova» este
denumirea oficial„ a cultului religios Martorii lui Iehova.
Art. 3. — Cultul religios cre∫tin Organiza˛ia Religioas„
«Martorii lui Iehova» are toate drepturile ∫i obliga˛iile
prev„zute de lege pentru cultele religioase recunoscute de
statul rom‚n.
Art. 4. — (1) Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare, Ministerul Culturii ∫i Cultelor va comunica prezentul
ordin c„tre toate autorit„˛ile administra˛iei publice centrale,
prefecturi ∫i consilii jude˛ene, iar la cerere, ∫i altor autorit„˛i
∫i persoane interesate.
(2) Ministerul Culturii ∫i Cultelor se va asigura ca toate
actele pe care le emite sau le avizeaz„, potrivit legii,
referitoare la cultele religioase recunoscute de statul rom‚n,
s„ cuprind„ cultul religios Organiza˛ia Religioas„ «Martorii
lui Iehova».
Art. 5. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
emiterii ∫i se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 6. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
sunt revocate orice alte acte administrative contrare emise
de fostul Secretariat de Stat pentru Culte sau de Ministerul
Culturii ∫i Cultelor.“
Ordinul a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
la data de 13 iunie 2003.

Prin Adresa din 19 aprilie 2000, Secretariatul de stat a
informat-o pe reclamant„ c„ personalul s„u ordinat
beneficia, ca oricare cet„˛ean rom‚n obiector de con∫tiin˛„,
de prevederile art. 4 din Legea nr. 46/1996, care le oferea
posibilitatea de a Óndeplini un serviciu utilitar alternativ.
Prin Decizia definitiv„ din 14 iunie 2000 a Cur˛ii Militare
de Apel, ceilal˛i 14 reclaman˛i, mini∫tri ordina˛i ai cultului
Martorii lui Iehova, au fost condamna˛i Ón temeiul art. 348
din Codul penal pentru c„ s-au sustras de la serviciul
utilitar alternativ. Ei au fost condamna˛i la Ónchisoare cu
suspendare (a se vedea, mai jos îCeilal˛i reclaman˛i“).
Dup„ spusele reclamantei, refuzul mini∫trilor ordina˛i de a
Óndeplini serviciul utilitar alternativ le poate atrage o nou„
condamnare. Mai mult, to˛i mini∫trii ordina˛i cu v‚rste de
p‚n„ la 35 de ani vor fi Ón aceea∫i situa˛ie, deoarece
obliga˛ia serviciului militar exist„ p‚n„ la aceast„ v‚rst„.
Prin adresele din 27 septembrie ∫i 9 octombrie 2000,
Comitetul Helsinki Rom‚nia i-a cerut ministrului ap„r„rii s„
ia m„surile corespunz„toare pentru a executa Hot„r‚rea
definitiv„ din 7 martie 2000, pronun˛at„ de Curtea Suprem„
de Justi˛ie, ∫i s„-i scuteasc„ pe mini∫trii ordina˛i ai
Martorilor lui Iehova de serviciul militar.
La data de 23 octombrie 2000, ministrul ap„r„rii a
r„spuns c„ mini∫trii ordina˛i ai Martorilor lui Iehova erau
obliga˛i s„ Óndeplineasc„ serviciul utilitar alternativ.
La o dat„ neprecizat„, procurorul general al Rom‚niei a
formulat un recurs Ón interesul legii Ón fa˛a Cur˛ii Supreme
de Justi˛ie. El a invocat diferite hot„r‚ri pronun˛ate de
Curtea Militar„ de Apel, dintre care unele i-au achitat pe
mini∫trii ordina˛i ai Martorilor lui Iehova acuza˛i de
neprezentare la Óncorporare Ón temeiul art. 354 din Codul
penal, iar altele au pronun˛at hot„r‚ri de condamnare.
Dup„ o scurt„ descriere a hot„r‚rilor mai sus men˛ionate,
procurorul general a subliniat c„ Martorii lui Iehova
reprezint„ o asocia˛ie religioas„ ∫i nu un cult religios ∫i c„,
prin urmare, ei nu puteau beneficia de prevederile art. 6
lit. c) din Legea nr. 46/1996, care scute∫te mini∫trii cultelor
recunoscute de serviciul militar ∫i de serviciul utilitar
alternativ. Drept care, el a conchis Ón memoriul s„u c„
mini∫trii ordina˛i ai Martorilor lui Iehova care refuzau s„
Óndeplineasc„ serviciul utilitar alternativ ar fi trebuit
condamna˛i pentru neprezentare la Óncorporare.
Termenul la Curtea Suprem„ de Justi˛ie a fost fixat
pentru data de 15 octombrie 2001. Œnainte de Ónceperea
∫edin˛ei, reprezentan˛ii reclamantei au fost invita˛i s„
p„r„seasc„ sala. Apoi, judec„torii au deliberat timp de mai
multe ore cu u∫ile Ónchise. Œn hot„r‚rea sa din aceea∫i zi,
Curtea Suprem„ de Justi˛ie a admis recursul Ón interesul
legii ∫i a statuat c„ hot„r‚rile de achitare erau corecte,
deoarece refuzul de a Óndeplini serviciul utilitar alternativ nu
intra Ón domeniul de aplicare al infrac˛iunii de neprezentare
la Óncorporare, reglementat„ de art. 354 din Codul penal,
care nu se aplica dec‚t Ón cazul refuzului de a Óndeplini
serviciul militar Óntr-o baz„ militar„. Ea nu s-a pronun˛at
asupra afirma˛iei procurorului general, conform c„reia
organiza˛ia reclamant„ este o asocia˛ie religioas„ ∫i nu un
cult religios.
Œntr-un comunicat f„cut public la data de 6 octombrie
2000, Amnesty International a f„cut o analiz„ a
prevederilor Legii nr. 46/1996 privind preg„tirea popula˛iei
pentru ap„rare, Ón ceea ce prive∫te obliga˛ia de Óndeplinire
a serviciului utilitar alternativ. Ea a f„cut mai Ónt‚i referire
la Recomandarea nr. R8 (87) a Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei ∫i la Rezolu˛ia nr. A3-0025/92 a
Parlamentului European, conform c„rora serviciul utilitar
alternativ, a c„rui durat„ trebuie s„ r„m‚n„ rezonabil„, nu
trebuia s„ aib„ un caracter punitiv. Ea a conchis c„

tu

ii. Procedura Ón contencios administrativ Óntemeiat„ pe Legea nr. 29/1990
pentru recunoa∫terea Ónregistr„rii organiza˛iei reclamante Ón temeiul Legii
nr. 21/1924

b) Serviciul militar ∫i mini∫trii ordina˛i ai cultului Martorii lui Iehova

La data de 12 aprilie 2000, reclamanta a solicitat
Secretariatului de stat s„ confirme Ón scris c„ mini∫trii s„i
ordina˛i, Ón calitate de membri ai unui cult religios
recunoscut de lege, erau scuti˛i de obliga˛ia de a Óndeplini
orice serviciu militar, conform art. 6 lit. c) din Legea
nr. 46/1996 privind preg„tirea popula˛iei pentru ap„rare.
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Reclamanta subliniaz„ c„ a Ónt‚mpinat dificult„˛i la
acordarea asisten˛ei religioase mai multor de˛inu˛i din
r‚ndul Martorilor lui Iehova.
Astfel, Ón 2000, un ministru ordinat al reclamantei i-a
solicitat directorului Ónchisorii din Bistri˛a permisiunea de a
acorda asisten˛„ religioas„ mai multor de˛inu˛i Martori ai lui
Iehova.
La data de 4 februarie 2000, directorul penitenciarului
i-a comunicat refuzul s„u, invoc‚nd faptul c„ de˛inu˛ii
respectivi nu-∫i declaraser„ apartenen˛a la organiza˛ia
religioas„ îMartorii lui Iehova“ Ón momentul Óncarcer„rii lor
∫i c„, Ón orice caz, Martorii lui Iehova nu constituiau un
cult religios recunoscut de lege.
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La data de 30 ianuarie 2002, Guvernul a adoptat
Ordonan˛a nr. 36/2002 privind impozitele ∫i taxele locale,
care stipula Ón anexele nr. 2 ∫i 5 c„ terenurile ∫i casele
de cult ce apar˛ineau cultelor religioase recunoscute nu
sunt impozabile.
Prin Hot„r‚rea nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002,
Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a
ordonan˛ei mai sus men˛ionate. Anexa nr. 2 la aceast„
hot„r‚re enumera cultele religioase recunoscute Ón
Rom‚nia. Reclamanta nu figura pe aceast„ list„.
Reclamanta le-a solicitat autorit„˛ilor locale Ón mai multe
r‚nduri s„ o scuteasc„ de plata impozitului pe cl„diri
pentru casele de cult ∫i pe terenurile ce Ói apar˛ineau. Prin
mai multe adrese dat‚nd din luna mai 2003, mai multe
autorit„˛i locale au refuzat s„ acorde o asemenea scutire,
pe motivul c„ organiza˛ia reclamant„ nu putea beneficia de
ea deoarece nu figura pe lista cultelor religioase oficial
recunoscute, Óntocmit„ la data adopt„rii normelor
metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 36/2002.
Prin Adresa din 20 mai 2003, reclamanta a solicitat
Guvernului introducerea sa Ón lista cultelor religioase oficial
recunoscute Ón Rom‚nia ∫i Ónlocuirea titlului îculte
religioase oficial recunoscute Ón Rom‚nia“ cu cel de îculte
Ónregistrate ∫i care func˛ioneaz„ legal Ón Rom‚nia“. Œn
aceea∫i adres„, reclamanta se pl‚ngea de Ónc„lcarea
drepturilor sale din cauza refuzului Prim„riei din Ac„˛ari,
jude˛ul Mure∫, de a-i elibera o autoriza˛ie de construire a
unei case de cult, pe motivul c„ organiza˛ia reclamant„ nu
figura pe lista cultelor religioase oficial recunoscute Ón
Rom‚nia. De asemenea, ea s-a pl‚ns c„ omisiunea de a
o introduce pe lista cultelor oficiale o priva, Óntr-un mod
discriminatoriu fa˛„ de celelalte religii, de dreptul de a-∫i
exercita credin˛a: imposibilitatea de a acorda asisten˛„
religioas„ Ón spitale, penitenciare, aziluri ∫i orfelinate,
imposibilitatea de a avea cimitire confesionale, de a
beneficia de scutirea de taxe notariale la dob‚ndirea de
drepturi reale, obligarea personalului s„u ordinat s„
Óndeplineasc„ serviciul militar sau imposibilitatea de a invita
misionari str„ini s„ locuiasc„ Ón Rom‚nia pe perioade
lungi.
Guvernul nu a r„spuns la aceast„ adres„.
La 6 februarie ∫i 21 mai 2003, Guvernul a modificat
normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele ∫i taxele
locale, definind no˛iunea de îcas„ de cult“.
Œncep‚nd din luna iunie 2003, practica autorit„˛ilor locale
variaz„: anumite autorit„˛i au refuzat scutirea reclamantei
de plata impozitului pentru casele de cult ∫i terenuri, pe
motivul c„ Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor
nr. 2.657/2003, prin care reclamanta era recunoscut„ ca
fiind un cult, nu putea modifica Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.278/2002 ce cuprindea lista cultelor religioase
recunoscute, Ón timp ce altele i-au acordat aceast„ scutire,
Óns„ Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a ordinului mai
sus amintit.
La data de 17 iulie 2003, reclamanta a chemat Ón
judecat„ Guvernul Ón fa˛a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, pentru a
fi obligat s„ adopte un act administrativ care s„ o includ„
pe lista cultelor religioase oficial recunoscute de lege.

a

c) Aplicarea prevederilor legale referitoare la scutirea de impozitele
∫i taxele locale a cultului Martorii lui Iehova

La data de 16 septembrie 2003, Guvernul a solicitat
respingerea ac˛iunii, argument‚nd c„ autorit„˛ile locale
aveau obliga˛ia legal„ de a respecta Ordinul ministrului
culturii ∫i cultelor nr. 2.657 din 22 mai 2003 ∫i c„
reclamanta nu era inclus„ Ón lista respectiv„ deoarece
ordinul mai sus men˛ionat fusese adoptat dup„ intrarea Ón
vigoare a Hot„r‚rii din 25 martie 1997 ce cuprindea lista
cultelor recunoscute.
Prin Hot„r‚rea definitiv„ din 28 octombrie 2003, Curtea
de Apel Bucure∫ti a admis preten˛iile reclamantei ∫i a
obligat Guvernul s„ adopte un act administrativ de
introducere a acesteia pe lista cultelor religioase oficial
recunoscute Ón Rom‚nia.
La data de 22 decembrie 2003, Parlamentul a adoptat
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. La data de
22 ianuarie 2004, Guvernul a adoptat normele
metodologice de aplicare a acestui cod. Aceste norme
metodologice, publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, includeau
reclamanta Ón lista cultelor religioase recunoscute Ón
Rom‚nia.
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serviciul utilitar alternativ prev„zut de Legea nr. 46/1996
avea un caracter punitiv deoarece durata sa era de 24 de
luni, Ón timp ce serviciul militar obi∫nuit nu dura dec‚t
12 luni.
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e) Publicarea de c„tre Inspectoratul Jude˛ean de Poli˛ie Neam˛ a unei
bro∫uri despre sectele religioase

La o dat„ neprecizat„, Inspectoratul Jude˛ean de Poli˛ie
Neam˛ a publicat o bro∫ur„ intitulat„ îSectele religioase
Óntre... mit ∫i adev„r“. Œn introducere, bro∫ura sublinia
caracterul antidemocratic al sectelor Ón felul urm„tor:
îDep„∫ind cadrul de confesiuni religioase, multe din
aceste secte, prin preceptele ∫i practicile folosite, se
situeaz„ Ón postura de exponente ale unor cercuri
antidemocratice, antiprogresiste, slujind interese ce nu au
nimic cu sensul moral pe care Ól proclam„.“
Bro∫ura include reclamanta Ón capitolul îAsocia˛ii
religioase Ónregistrate cu avizul Secretariatului de Stat
pentru Culte, dar care, prin doctrin„ ∫i practici, pot produce
tulbur„ri Ón via˛a religioas„ ∫i social„“. Reclamanta este
descris„ Ón felul urm„tor:
îDe∫i avizat„ prin activitatea ei ∫i unele precepte,
aceast„ asocia˛ie Óncalc„ legile ˛„rii. Astfel, sunt def„imate
autorit„˛ile de stat pe care le consider„ incapabile s„
rezolve problemele sociale actuale, pentru care numai
Martorii lui Iehova au solu˛ii potrivite; instig„ la
nerespectarea legilor statului Óndemn‚nd adep˛ii s„ nu
participe la vot, s„ refuze asisten˛a medical„, tineretul s„
refuze satisfacerea stagiului militar ∫i s„ nu urmeze cursuri
universitare; denigreaz„ Biserica Ortodox„ Rom‚n„, despre
care se spune c„ este dep„∫it„ ∫i s„rac„, Ón declin ∫i
lipsit„ de sprijinul autorit„˛ilor.“
2. Ceilal˛i reclaman˛i

Reclaman˛ii persoane fizice sunt mini∫tri ordina˛i ai
cultului Martorii lui Iehova.
Œn 1999, reclaman˛ii au primit ordin de Óncorporare.
Av‚nd Ón vedere convingerile lor religioase, ei au optat
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(6) P„rin˛ii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit
propriilor convingeri, educa˛ia copiilor minori a c„ror
r„spundere le revine.“
2. Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia˛ii ∫i
Funda˛ii)
ARTICOLUL 3

fiz
i

ce

îAsocia˛iile ∫i a∫ez„mintele f„r„ scop lucrativ sau
patrimonial nu pot dob‚ndi personalitatea juridic„ dec‚t pe
temeiul unei decizii motivate a tribunalului civil Ón
circumscrip˛ia c„ruia s-au constituit.
Aceast„ decizie nu se poate da dec‚t la cererea celor
interesa˛i:
a) Dup„ ce s-a cerut avizul ministerului Ón competen˛a
c„ruia cade scopul asocia˛iei sau a∫ez„m‚ntului;
b) Dup„ ce s-au ascultat concluziile Ministerului Public
∫i s-a constatat c„ statutele sau actele constitutive,
compunerea organelor de direc˛ie ∫i administra˛ie ∫i
celelalte condi˛ii nu contravin la dispozi˛iile legii de fa˛„.
P„r˛ile interesate, ministerul competent ∫i reprezentantul
ministerului public au dreptul de apel potrivit art. 90.“

ARTICOLUL 13

rs
o

an

el

or

3. Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
religioase
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îCultele religioase, pentru a putea s„ se organizeze ∫i
s„ func˛ioneze, vor trebui s„ fie recunoscute prin decret al
Prezidiului Marii Adun„rii Na˛ionale, dat la propunerea
Guvernului, Ón urma recomand„rii ministrului cultelor.
Œn cazuri bine motivate se va putea retrage
recunoa∫terea Ón acela∫i mod.“
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Óntr-o prim„ etap„ pentru Óndeplinirea serviciului utilitar
alternativ, Óns„ ulterior au cerut s„ fie scuti˛i de obliga˛ia
de a Óndeplini acest serviciu civil, ca oricare ministru
ordinat al unui cult recunoscut, conform prevederilor art. 6
din Legea nr. 46/1996 privind preg„tirea popula˛iei pentru
ap„rare.
Œn cursul anului 1999 a fost pornit„ urm„rirea penal„
Ómpotriva reclaman˛ilor pentru refuzul lor de a se prezenta
la Óncorporare, infrac˛iune incriminat„ de art. 354 alin. 2 din
Codul penal.
Prin decizii distincte pronun˛ate la data de 14 iunie
2000, Curtea Militar„ de Apel, cu sediul Ón Bucure∫ti, i-a
condamnat pe reclaman˛i, prin decizii definitive distincte,
pronun˛ate Ón recurs, la pedepse de un an ∫i 6 luni de
Ónchisoare cu suspendare. Œn urma deciziei din
15 octombrie 2001, pronun˛at„ de Curtea Suprem„ de
Justi˛ie Ón cadrul unui recurs Ón interesul legii, consider‚nd
c„ refuzul de a Óndeplini serviciul utilitar alternativ nu intra
sub inciden˛a legii penale, procurorul general a formulat
recursuri Ón anulare Ómpotriva deciziilor de condamnare a
reclaman˛ilor.
Œn concluziile lor scrise, Ón fa˛a Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie, reclaman˛ii au cerut s„ fie achita˛i, ar„t‚nd c„ erau
mini∫tri ordina˛i ai cultului religios Martorii lui Iehova ∫i c„,
prin urmare, beneficiau de prevederile art. 6 din Legea
nr. 46/1996 privind preg„tirea popula˛iei pentru ap„rare,
care scutea de orice serviciu militar sau alternativ mini∫trii
ordina˛i ai cultelor religioase. Ei i-au cerut acestei cur˛i s„
constate ∫i faptul c„ aceast„ condamnare a lor Óncalc„
art. 9 ∫i 14 din Conven˛ia european„ a drepturilor omului.
Œn plus, ei s-au pl‚ns c„ au fost judeca˛i de o instan˛„
militar„, de∫i erau civili. Ei au solicitat daune morale pentru
aceste fapte ∫i daune materiale reprezent‚nd cheltuielile de
judecat„ pe care le pl„tiser„ la instan˛ele anterioare.
Prin decizii pronun˛ate Ón 2002 ∫i 2003, Curtea
Suprem„ de Justi˛ie a pronun˛at achitarea reclaman˛ilor,
consider‚nd c„ refuzul lor de a Óndeplini serviciul utilitar
alternativ nu intra sub inciden˛a dispozi˛iilor din Codul penal
care pedepsesc neprezentarea la Óncorporare. Ea nu s-a
pronun˛at asupra celorlalte cereri ale reclaman˛ilor.
Œn 2003 ∫i 2004, invoc‚nd articolul 13 din Conven˛ie ∫i
art. 504—506 din Codul de procedur„ penal„, reclaman˛ii
∫i-au reiterat cererile pentru daunele morale ∫i materiale.
Solu˛ia acestor cauze nu a fost comunicat„ Cur˛ii.

29

B. Dreptul ∫i practica intern„ pertinente
1. Constitu˛ia
îARTICOLUL 29
Libertatea con∫tiin˛ei

(1) Libertatea g‚ndirii ∫i a opiniilor, precum ∫i libertatea
credin˛elor religioase nu pot fi Óngr„dite sub nicio form„.
Nimeni nu poate fi constr‚ns s„ adopte o opinie ori s„
adere la o credin˛„ religioas„, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea con∫tiin˛ei este garantat„; ea trebuie s„
se manifeste Ón spirit de toleran˛„ ∫i de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere ∫i se organizeaz„
potrivit statutelor proprii, Ón condi˛iile legii.
(4) Œn rela˛iile dintre culte sunt interzise orice forme,
mijloace, acte sau ac˛iuni de Ónvr„jbire religioas„.
(5) Cultele religioase sunt autonome fa˛„ de stat ∫i se
bucur„ de sprijinul acestuia, inclusiv prin Ónlesnirea
asisten˛ei religioase Ón armat„, Ón spitale, Ón penitenciare,
Ón azile ∫i Ón orfelinate.

ARTICOLUL 14

îŒn vederea recunoa∫terii, fiecare cult religios va Ónainta,
prin Ministerul Cultelor, spre examinare ∫i aprobare, statutul
s„u de organizare ∫i func˛ionare, cuprinz‚nd sistemul de
organizare, conducere ∫i administrare, Ónso˛it de
m„rturisirea de credin˛„ respectiv„.“
ARTICOLUL 16

îOrganizarea de partide politice pe baz„ confesional„
este interzis„.“
ARTICOLUL 17

îP„r˛ile componente ale cultelor religioase recunoscute,
precum comunit„˛i, parohii, unit„˛i, grupe, vor trebui s„ fie
Ónscrise Óntr-un registru special al prim„riei respective, cu
ar„tarea nominal„ a organelor de conducere ∫i control ∫i
cu indicarea numeric„ a membrilor care fac parte din ele.“
ARTICOLUL 18

îAsocia˛iile civile ∫i funda˛iunile care urm„resc, Ón total
sau Ón parte, scopuri religioase trebuie, pentru a fi
recunoscute ca persoane juridice, s„ aib„ Óncuviin˛area
Guvernului, prin Ministerul Cultelor, fiind supuse Óntru totul
obliga˛iunilor ce decurg din legi cu privire la caracterul lor
religios.“
ARTICOLUL 19

îInscrip˛iunile ∫i semnele simbolice, precum ∫i sigiliile
sau ∫tampilele ar„t‚nd denumirea cultului, vor trebui s„
aib„ Ón prealabil aprobarea Ministerului Cultelor.“
ARTICOLUL 20

î™efii cultelor, ierarhii ∫i Ón general Óntregul personal din
serviciul cultelor trebuie s„ fie cet„˛eni rom‚ni, bucur‚ndu-se
de deplin„tatea exerci˛iului drepturilor civile ∫i politice.“
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ARTICOLUL 1

î(1) Persoanele fizice ∫i persoanele juridice care
urm„resc desf„∫urarea unor activit„˛i Ón interes general sau
Ón interesul unor colectivit„˛i locale ori, dup„ caz, Ón
interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asocia˛ii ori
funda˛ii Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e.
(...)
(3) Partidele politice, sindicatele ∫i cultele religioase nu
intr„ sub inciden˛a prezentei ordonan˛e.“
ARTICOLUL 78

îPrezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare Ón termen de 3 luni
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“
7. Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele ∫i taxele
locale
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Aceasta prevede c„ nu sunt supuse impozitului
construc˛iile care, prin destina˛ia lor, sunt case de cult ce
apar˛in cultelor religioase recunoscute de lege ∫i nici p„r˛ile
lor componente, cu excep˛ia Ónc„perilor cu destina˛ie
economic„. Œn plus, nu sunt supuse impozitului terenurile
ce apar˛in cultelor religioase recunoscute de lege.
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8. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.278/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 36/2002 privind impozitele ∫i taxele locale
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Aceasta Óntocme∫te lista cultelor religioase oficial
recunoscute Ón Rom‚nia. Organiza˛ia reclamant„ nu
figureaz„ pe aceast„ list„.
9. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 112 din 6 februarie 2004

ra

î™efii cultelor precum ∫i mitropoli˛ii, arhiepiscopii,
episcopii, superintenden˛ii, administratorii-apostolici, vicariiadministrativi ∫i al˛ii, av‚nd func˛iuni asem„n„toare, ale∫i
sau numi˛i Ón conformitate cu statutele de organizare ale
cultelor respective, nu vor fi recunoscu˛i Ón func˛iune dec‚t
Ón baza aprob„rii Prezidiului Marii Adun„ri Na˛ionale, dat„
prin decret, la propunerea Guvernului, Ón urma
recomand„rii ministrului cultelor. Œnainte de intrarea Ón
func˛iune, to˛i ace∫tia vor depune jur„m‚ntul de credin˛„ Ón
fa˛a ministrului cultelor. Formula de jur„m‚nt este
urm„toarea: îCa slujitor al lui Dumnezeu, ca om ∫i ca
cet„˛ean, jur de a fi credincios poporului ∫i de a ap„ra
Republica Popular„ Rom‚n„ Ómpotriva du∫manilor din afar„
∫i din„untru; jur c„ voiu respecta ∫i voiu face s„ se
respecte de c„tre subalternii mei legile Republicii Populare
Rom‚ne; jur c„ nu voiu Óng„dui subalternilor mei s„
Óntreprind„ ∫i s„ ia parte ∫i nici eu nu voiu Óntreprinde ∫i
nu voiu lua parte la nicio ac˛iune de natur„ a aduce
atingere ordinii publice ∫i integrit„˛ii Republicii Populare
Rom‚ne. A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!“ Aceast„ formul„ de
jur„m‚nt este obligatorie ∫i pentru conduc„torii asocia˛iilor
civile cu caracter religios prev„zute la art. 18. Ceilal˛i
membri ai clerului apar˛in‚nd diferitelor culte, c‚t ∫i
pre∫edin˛ii sau conduc„torii comunit„˛ilor locale, vor
depune, Ónainte de intrarea lor Ón func˛iune, Ón fa˛a ∫efilor
lor ierarhici jur„m‚ntul de credin˛„ dup„ formula urm„toare:
îCa slujitor al lui Dumnezeu, ca om ∫i ca cet„˛ean, jur de
a fi credincios poporului ∫i de ap„ra Republica Popular„
Rom‚n„ Ómpotriva du∫manilor din afar„ ∫i din„untru; jur a
respecta legile Republicii Populare Rom‚ne ∫i de a p„stra
secretul Ón serviciul or‚nduit de Stat. A∫a s„-mi ajute
Dumnezeu“!
Ceilal˛i func˛ionari din serviciul cultelor religioase vor
depune Ón fa˛a autorit„˛ilor competente de Stat jur„m‚ntul
de credin˛„ prev„zut de art. 8 din Legea nr. 363 din
30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului rom‚n Ón
Republica Popular„ Rom‚n„.“

6. Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i
funda˛ii
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Acestea Óntocmesc lista îcultelor religioase oficial
recunoscute Ón Rom‚nia“, list„ Ón care se afl„ numele
organiza˛iei reclamante.
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4. Legea nr. 46/1996 privind preg„tirea popula˛iei pentru ap„rare
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ARTICOLUL 4
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îCet„˛enii care, din motive religioase, refuz„ s„
Óndeplineasc„ serviciul militar sub arme execut„ serviciul
utilitar alternativ, conform prezentei legi.
Modul de executare a serviciului utilitar alternativ se
stabile∫te prin hot„r‚re a Guvernului.“
ARTICOLUL 6

îNu Óndeplinesc serviciul militar:
(...)
c) personalul hirotonit sau ordinat care apar˛ine cultelor
religioase recunoscute de lege.“
5. Hot„r‚rea Guvernului nr. 618/1997 privind modul de executare
a serviciului utilitar alternativ
ARTICOLUL 1

î(1) Serviciul utilitar alternativ este o form„ a Óndeplinirii
serviciului militar ∫i se execut„ de c„tre cet„˛enii ap˛i
pentru serviciul militar, care, din motive religioase, refuz„
s„ Óndeplineasc„ serviciul militar sub arme.
(2) Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni
pentru militarii Ón termen ∫i de 12 luni pentru militarii cu
termen redus.“

CAPETE DE CERERE
A. Capetele de cerere ale organiza˛iei îMartorii lui
Iehova“
1. Invoc‚nd art. 6 § 1 din Conven˛ie, organiza˛ia
reclamant„ formuleaz„ mai multe capete de cerere.
a) Œn primul r‚nd, ea afirm„ c„ dreptul s„u de acces la
instan˛„ a fost Ónc„lcat prin neexecutarea efectiv„ a
Deciziei din 7 martie 2000 a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie.
b) De asemenea, ea se pl‚nge de modalitatea Ón care
s-a desf„∫urat examinarea recursului Ón interesul legii,
introdus de procurorul general Ón fa˛a Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie. Ea pretinde c„ lipsa cit„rii sale Ón timpul
dezbaterilor, caracterul secret al ∫edin˛ei de judecat„ ∫i
evacuarea reprezentan˛ilor s„i ∫i a avocatului s„u din sala
de dezbateri au Ómpiedicat-o s„ se apere Ón mod adecvat.
Mai mult, ea se pl‚nge c„, Ón Hot„r‚rea sa din
15 octombrie 2001, Curtea Suprem„ de Justi˛ie nu s-a
pronun˛at asupra unuia dintre motivele invocate de
procurorul general, ∫i anume calitatea de cult religios a
reclamantei.
c) Reclamanta sus˛ine c„ Decizia din 15 octombrie
2001 a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie este contrar„ deciziilor
aceleia∫i cur˛i din 15 februarie, 7 ∫i 28 martie 2000, Ón
sensul c„ Ón timp ce deciziile din 2000 confirmau calitatea
de cult religios a reclamantei, Decizia din 15 octombrie
2001 a stabilit contrariul. O asemenea jurispruden˛„
contradictorie ar putea deschide calea unui alt recurs Ón
interesul legii ∫i ar contraveni, prin aceasta, principiului
securit„˛ii raporturilor juridice.
2. Reclamanta pretinde c„ refuzul Secretariatului de Stat
pentru Culte de a o Ónscrie pe lista cultelor religioase
oficial recunoscute constituie o Ónc„lcare a art. 9 din
Conven˛ie, deoarece, Ón urma acestui refuz, ea a f„cut
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militar jude˛ean, care se afl„ sub autoritatea Ministerului
Ap„r„rii, ∫i c„ trimiterea lor Ón judecat„ a fost hot„r‚t„ de
un procuror militar, ofi˛er activ al Ministerului Ap„r„rii.
Reclaman˛ii se pl‚ng de faptul c„ nu au fost audia˛i de
instan˛a de apel care i-a condamnat.
2. Ei pretind c„ refuzul de a executa serviciul utilitar
alternativ nu constituie o infrac˛iune Ón dreptul intern ∫i c„,
prin urmare, condamnarea lor pentru aceste fapte este
contrar„ art. 7 din Conven˛ie. Mai mult, ei consider„ c„
prevederile art. 354 alin. 2 din Codul penal nu pot avea
calitatea de îlege“, din lips„ de previzibilitate, ceea ce
reiese din interpret„rile diferite pe care instan˛ele interne
le-au dat acestui articol.
Sprijinindu-se pe jurispruden˛a Cur˛ii din cauzele Amuur
Ómpotriva Fran˛ei (Hot„r‚rea din 25 iunie 1996, Culegere de
hot„r‚ri ∫i decizii, 1996-III, p. 846, § 36) ∫i Dalban
Ómpotriva Rom‚niei (Hot„r‚rea din 28 septembrie 1999,
Culegere, 1999-VI, p. 263-264, § 44), reclaman˛ii consider„
c„ achitarea nu le anuleaz„ calitatea de victime, deoarece
autorit„˛ile na˛ionale nu au recunoscut, explicit sau Ón
substan˛„, ∫i nici nu au reparat Ónc„lc„rile Conven˛iei.
3. Invoc‚nd art. 9 din Conven˛ie, reclaman˛ii se pl‚ng
c„, din cauza condamn„rii lor penale, dreptul lor de a-∫i
exercita liber religia a fost Ónc„lcat. Œn mod special, refuzul
instan˛elor de a recunoa∫te Martorii lui Iehova ca fiind un
cult religios i-ar priva de dreptul lor de a fi scuti˛i de
serviciul militar sau utilitar alternativ, ceea ce ar constitui o
ingerin˛„ Ón dreptul lor la libertatea de religie, care nu
Óndepline∫te criteriile definite Ón alin. 2 al art. 9 din
Conven˛ie.
4. Invoc‚nd art. 14 din Conven˛ie, coroborat cu art. 9,
ei pretind c„ au f„cut obiectul unei discrimin„ri nejustificate
fa˛„ de ofician˛ii celorlalte culte religioase, care sunt scuti˛i
de orice serviciu militar sau utilitar alternativ.
5. Invoc‚nd art. 13 din Conven˛ie, reclaman˛ii pretind c„
dreptul intern nu le ofer„ niciun remediu Ón ceea ce
prive∫te Ónc„lc„rile art. 9 din Conven˛ie, luate separat ∫i
Ómpreun„ cu art. 14.
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obiectul h„r˛uirii din partea autorit„˛ilor de stat, iar membrii
s„i nu ∫i-au putut exercita religia Ón mod liber.
Ea consider„ c„ cerin˛a de a fi îun cult religios
recunoscut de lege“ pentru a beneficia de anumite drepturi,
cerin˛„ impus„ de Secretariatul de Stat pentru Culte ∫i
autorit„˛ile publice locale ∫i centrale, nu este o restric˛ie
îprev„zut„ de lege“ Ón sensul alin. 2 al art. 9.
Mai mult, ea consider„ c„ m„surile urm„toare reprezint„
restric˛ii asupra dreptului s„u la libertatea de religie, care
nu sunt înecesare Óntr-o societate democratic„“: refuzurile
autorit„˛ilor de a-i elibera autoriza˛ia de construire pentru
casele de cult, urm„rirea penal„ Óndreptat„ Ómpotriva
mini∫trilor ordina˛i pentru refuzul lor de a Óndeplini serviciul
na˛ional militar sau utilitar alternativ, piedicile din calea
concesiunii terenurilor pentru construirea caselor de cult ∫i
a cimitirelor, a asisten˛ei religioase Ón penitenciare, refuzul
scutirii de plata impozitelor ∫i taxelor locale, a taxelor
notariale datorate la dob‚ndirea drepturilor reale.
3. Reclamanta pretinde c„ refuzul autorit„˛ilor de stat de
a-i acorda statutul de cult religios oficial recunoscut ∫i
publicarea bro∫urii Inspectoratului Jude˛ean de Poli˛ie
Neam˛, care o prezenta ca pe o sect„ periculoas„,
constituie un tratament discriminatoriu contrar art. 14,
coroborat cu art. 6, 9 ∫i 13 din Conven˛ie.
4. Œn sf‚r∫it, invoc‚nd art. 13, coroborat cu art. 9 ∫i 6
din Conven˛ie, reclamanta se pl‚nge de faptul c„ nu a
dispus de un recurs eficient Ómpotriva Ónc„lc„rilor drepturilor
sale la libertate de religie ∫i la acces la instan˛„,
men˛ionate mai sus.
B. Capetele de cerere ale celorlal˛i reclaman˛i
1. Invoc‚nd art. 6 din Conven˛ie, reclaman˛ii se pl‚ng
de lipsa de independen˛„ a instan˛elor care i-au
condamnat, ∫i anume tribunalul militar teritorial ∫i Curtea
Militar„ de Apel. Ei arat„ c„ judec„torii acestor instan˛e
sunt ofi˛eri activi ai Ministerului Ap„r„rii, obliga˛i s„
respecte regulamentul de disciplin„ militar„ bazat pe
principiul subordon„rii ierarhice.
Mai mult, ei se pl‚ng de faptul c„ urm„rirea penal„
Óndreptat„ Ómpotriva lor a fost Ónceput„ la ini˛iativa centrului
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Curtea consider„ c„ este necesar s„ conexeze cererile
Ón aplicarea art. 42 § 1 din Regulamentul Cur˛ii.
Ea observ„ c„, la data de 8 decembrie 2005, p„r˛ile
s-au Ónt‚lnit la Strasbourg, Ón prezen˛a domnului V. Berger,
grefier de sec˛ie, ∫i a doamnei C. Kaufman, referent la
gref„, pentru negocieri Ón vederea ajungerii la o solu˛ionare
pe cale amiabil„ a cauzelor. Guvernul a fost reprezentat
prin agentul s„u, doamna B. Rama∫canu, Ón timp ce
reclaman˛ii au fost reprezenta˛i prin doamna A. D„g„li˛„,
avocat din Bucure∫ti, prin domnii P. Goni ∫i M. Trizac,
avoca˛i din Paris, ∫i prin domnii D. Dr„goi, M. Ispas,
F. Manoliu ∫i D. Oul, membri ai organiza˛iei reclamante.
La 15 ∫i 17 martie 2006, agentul Guvernului ∫i,
respectiv, consilierii reclaman˛ilor au semnat urm„toarea
declara˛ie, pe care au trimis-o Cur˛ii:
îGuvernul Rom‚niei (Guvernul) ∫i reclaman˛ii, ale c„ror
date complete sunt men˛ionate Ón anex„, au ajuns la
urm„toarea solu˛ie pe cale amiabil„ pe baza respect„rii
drepturilor omului, a∫a cum sunt ele definite Ón Conven˛ie,
Ón vederea Óncheierii procedurii Ón fa˛a Cur˛ii.
Cererea nr. 63.108/00
Guvernul confirm„ faptul c„ Organiza˛ia religioas„ a
Martorilor lui Iehova a fost recunoscut„ oficial de la data
de 9 aprilie 1990. Mai mult, acesta ia cuno∫tin˛„ despre
diferitele hot„r‚ri judec„tore∫ti interne care confirm„ faptul
c„, Óncep‚nd cu data de 9 aprilie 1990, c‚nd i s-a acordat

personalitate juridic„, Organiza˛ia Martorilor lui Iehova a fost
recunoscut„ ca religie ∫i, prin urmare, se bucur„ de toate
drepturile ∫i obliga˛iile conferite de lege pentru religiile
recunoscute de Guvern.
Guvernul se oblig„ s„ asigure c„ asisten˛a religioas„
din penitenciare sau centrele de deten˛ie este acordat„ f„r„
discriminare, Ón special Ón ceea ce prive∫te accesul
mini∫trilor ordina˛i, inclusiv cei ce apar˛in Martorilor lui
Iehova, Ón penitenciare sau centrele de deten˛ie, precum ∫i
posibilitatea de participare la toate activit„˛ile sau
programele religioase ce ar putea avea loc acolo.
Guvernul Ói va pl„ti organiza˛iei reclamante, ex gratia, o
sum„ total„ de 12.000 EUR. Plata se va face c‚nd
Guvernul va fi primit decizia Cur˛ii de scoatere de pe rol a
cererii.
Decizia CEDO prin care se constat„ prezenta
solu˛ionare pe cale amiabil„ ∫i scoaterea cererii de pe rol
va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Toate autorit„˛ile guvernamentale implicate (inclusiv
ministerele ∫i prefecturile) vor fi informate Ón mod direct
despre con˛inutul deciziei Cur˛ii.
Organiza˛ia reclamant„ declar„ c„ nu mai are alte
preten˛ii Ómpotriva Rom‚niei pe baza faptelor din cererea
de fa˛„. Ea declar„ c„ aceasta constituie o solu˛ionare
definitiv„ a cauzei.
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(inclusiv ministerele ∫i prefecturile) vor fi informate Ón mod
direct despre con˛inutul deciziei Cur˛ii.
Reclaman˛ii declar„ c„ nu mai au alte preten˛ii Ómpotriva
Rom‚niei pe baza faptelor din cererile de fa˛„. Ei declar„
c„ aceasta constituie o solu˛ionare definitiv„ a cauzelor.
Aceste angajamente vor fi implementate Ón termen de
6 luni de la data deciziei Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului de scoatere de pe rol.“
Curtea ia act de solu˛ionarea pe cale amiabil„ la care
au ajuns p„r˛ile. Ea consider„ c„ aceasta se inspir„ din
respectarea drepturilor omului, a∫a cum sunt ele
recunoscute de Conven˛ie ∫i de protocoalele sale, ∫i nu
vede, Ón plus, niciun motiv de ordine public„ pentru a
justifica continuarea analizei cererii (art. 37 § 1 in fine din
Conven˛ie). Prin urmare, aplicarea art. 29 § 3 din
Conven˛ie trebuie Óncetat„, iar cauzele trebuie scoase de
pe rol.

Aceste angajamente vor fi implementate Ón termen de
6 luni de la data deciziei Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului de scoatere de pe rol.
Celelalte cereri
Guvernul admite c„ sanc˛ionarea ini˛ial„ a reclaman˛ilor
individuali, Ón calitatea lor de mini∫tri ordina˛i, pentru c„ nu
au Óndeplinit serviciul militar se poate s„ fi reprezentat o
Ónc„lcare a drepturilor stipulate Ón Conven˛ie. Guvernul se
oblig„ s„ pl„teasc„, conform legii, sumele acordate de
instan˛ele interne cu titlu de daune morale ∫i materiale ∫i
s„ retrag„ toate apelurile formulate p‚n„ la aceast„ dat„
sau orice apeluri ce ar putea fi formulate ulterior Ómpotriva
hot„r‚rilor instan˛elor interne ce acordau aceste daune.
Decizia CEDO prin care se constat„ prezenta
solu˛ionare pe cale amiabil„ ∫i scoaterea cererilor de pe rol
va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
conform legii. Toate autorit„˛ile guvernamentale implicate
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hot„r„∫te s„ scoat„ cererile de pe rol.
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