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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 27 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condi˛iile
∫i procedura de licen˛iere ∫i de inspec˛ie a serviciilor de prevenire a separ„rii copilului de familia
sa, precum ∫i a celor de protec˛ie special„ a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea
p„rin˛ilor s„i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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îArt. 27. — (1) Serviciile de prevenire a separ„rii
copilului de familia sa, precum ∫i serviciile destinate
protec˛iei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea p„rin˛ilor s„i, existente la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri ∫i care apar˛in autorit„˛ilor publice sau
organismelor private, se consider„ licen˛iate provizoriu
pentru o perioad„ de 36 de luni.
(2) Œn termen de 36 de luni de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri, Autoritatea are obliga˛ia de a efectua
o inspec˛ie a tuturor serviciilor prev„zute la alin. (1).“
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Articol unic. — Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 27
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condi˛iile ∫i
procedura de licen˛iere ∫i de inspec˛ie a serviciilor de
prevenire a separ„rii copilului de familia sa, precum ∫i a
celor de protec˛ie special„ a copilului lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea p„rin˛ilor s„i, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie
2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i vor avea
urm„torul cuprins:
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Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 143.
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Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 70.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical
Ón str„in„tate pacientei Vl„du˛escu Elena Nicoleta, Ón v‚rst„
de 7 ani, din satul C„lug„reasa, comuna Prigoria, jude˛ul
Gorj.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat, dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii Publice va aloca suma de
40.000 euro;

— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 30.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Gorj, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei prin
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Gorj, la cursul de schimb valutar al B„ncii
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Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului chirurgical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Gorj c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Gorj, la solicitarea acesteia.

3

Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin
Autoritatea de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Gorj, care va
efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
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DECIZIE
privind revocarea domnului Cristian Vl„descu din func˛ia
de membru al consiliului de administra˛ie ∫i de pre∫edinte
al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate

D
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tin

Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) ∫i al art. 277 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Statutul Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Cristian Vl„descu se revoc„ din func˛ia de membru al consiliului de
administra˛ie ∫i de pre∫edinte al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 37.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Vasile Ciurchea Ón func˛ia
de membru al consiliului de administra˛ie ∫i de pre∫edinte
al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) ∫i al art. 277 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Na˛ionale de
Asigur„ri de S„n„tate, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Vasile Ciurchea se nume∫te Ón func˛ia de membru al consiliului de
administra˛ie ∫i de pre∫edinte al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

D

ORDIN
privind completarea unor ordine ce reglementeaz„ domeniul sanitar veterinar
∫i pentru siguran˛a alimentelor
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 15.456 din 25 ianuarie 2007/nr. 35.182 din 30 ianuarie 2007/nr. 25.314 din
2 februarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„, Direc˛ia general„ siguran˛a alimentelor ∫i Direc˛ia
general„ de inspec˛ie ∫i coordonare PIF din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
urm„toarele ordine se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 26/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare privind metodele de analiz„ pentru controlul
oficial al furajelor cu referire la determinarea umidit„˛ii, a
gr„similor ∫i uleiurilor vegetale, a magneziului ∫i con˛inutului

Ón fibre, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, dup„ articolul 3 se
introduce un nou articol, articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
73/46/CEE ce stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul
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determinarea aminoacizilor, uleiurilor ∫i gr„similor brute ∫i a
olaquindoxului din furaje, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, dup„
articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3 1, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
98/64/CE ce stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor neprelucrate ∫i
gr„similor ∫i a olaquindoxului Ón furaje ∫i modific„ Directiva
71/393/CEE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 septembrie 1998,
p. 14—28.“

or
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7. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 21/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metode na˛ionale de analiz„ pentru
controlul oficial al furajelor Ón scopul identific„rii con˛inutului
Ón halofuginon„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, dup„ articolul 3
se introduce un nou articol, articolul 3 1 , cu urm„torul
cuprins:
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îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
93/70/CE ce stabile∫te metode de analiz„ pentru controlul
oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 234 din 17 septembrie
1993, p. 17—21.“

tu
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8. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 23/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metode na˛ionale de analiz„ pentru
controlul oficial al furajelor Ón scopul identific„rii con˛inutului
Ón robenidin„ (E 750) ∫i metil benzoat, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie
2004, dup„ articolul 3 se introduce un nou articol,
articolul 31, cu urm„torul cuprins:
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Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 83 din
30 martie 1973, p. 21.“
2. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metode na˛ionale de analiz„ pentru
controlul oficial al furajelor cu referire la con˛inutul Ón zincbacitracin„, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan ∫i zinc,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020
din 4 noiembrie 2004, dup„ articolul 3 se introduce un nou
articol, articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
78/633/CEE ce stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 206 din
29 iulie 1978, p. 43.“
3. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 19/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metode na˛ionale de analiz„ pentru
controlul oficial al furajelor cu referire la con˛inutul Ón
avoparcin„ ∫i monenzin de sodiu, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie
2004, dup„ articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
81/715/CEE ce stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 257 din
10 septembrie 1981, p. 38—46.“
4. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 22/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metode na˛ionale de analiz„ pentru
controlul oficial al furajelor cu referire la con˛inutul Ón
spiramicin„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, dup„ articolul 3
se introduce un nou articol, articolul 3 1 , cu urm„torul
cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
84/425/CEE ce stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 238 din
6 septembrie 1984, p. 34—38.“
5. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 17/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metoda de calcul pentru valoarea
energetic„ a furajelor combinate pentru p„s„ri, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020 din
4 noiembrie 2004, dup„ articolul 3 se introduce un nou
articol, articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
86/174/CEE ce Ómbun„t„˛e∫te metoda de calcul al valorii
energetice a hranei compuse pentru p„s„ri, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 130
din 16 mai 1986, p. 53—54.“
6. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 20/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te metode na˛ionale de analiz„ pentru

5

îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
93/117/CE ce stabile∫te metode de analiz„ pentru controlul
oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 329 din 30 decembrie
1993, p. 54—62.“
9. Œn Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 24/2004 pentru aprobarea Normei
veterinare ce stabile∫te o metod„ na˛ional„ de analiz„
pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020
din 4 noiembrie 2004, dup„ articolul 3 se introduce un nou
articol, articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
99/76/CE ce stabile∫te o metod„ comunitar„ pentru
determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 207
din 6 august 1999, p. 13—17.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 21.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabile∫te metode de prelevare de probe
pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituen˛ilor,
aditivilor, substan˛elor ∫i produselor nedorite, cu excep˛ia reziduurilor de pesticide
∫i microorganisme
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,

ce

v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 70.137 din 1 februarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia de control ∫i coordonare a
activit„˛ii farmaceutice veterinare din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,

or

veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru

an

el

animale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

rs
o

nr. 766 din 30 noiembrie 2001.

pe

Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei

ite

a

76/371/CEE ce stabile∫te metode comunitare de prelevare

tu

de probe pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón

ra

Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ce
stabile∫te metode de prelevare de probe pentru controlul
oficial al furajelor cu privire la determinarea constituen˛ilor,
aditivilor, substan˛elor ∫i produselor nedorite, cu excep˛ia
reziduurilor de pesticide ∫i microorganisme, prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 390/2001 pentru aprobarea Normei sanitare

fiz
i

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:

in

fo

rm
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Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 102
din 15 aprilie 1976, p.1.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Che˛an Radu Roati∫

D

es

tin

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 26.

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
ce stabile∫te metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire
la determinarea constituen˛ilor, aditivilor, substan˛elor ∫i produselor nedorite, cu excep˛ia reziduurilor de pesticide
∫i microorganisme
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Probele pentru controlul oficial al furajelor Ón
vederea determin„rii constituen˛ilor, aditivilor, substan˛elor ∫i
produselor nedorite, cu excep˛ia reziduurilor de pesticide ∫i
microorganisme, trebuie s„ fie prelevate Ón conformitate cu
metodele descrise Ón prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
Art. 2. — Probele pentru controlul oficial al furajelor
privind calitatea ∫i compozi˛ia acestora trebuie s„ fie
reprezentative pentru lot ∫i trebuie prelevate doar de
medicii veterinari autoriza˛i Ón acest scop de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.

Art. 3. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare,
urm„torii termeni se definesc astfel:
a) lot — o cantitate de produse care constituie o unitate
∫i care are caracteristici presupuse uniforme;
b) prob„ elementar„ — o cantitate prelevat„ dintr-un
punct al lotului;
c) prob„ global„ — amestecul probelor elementare
prelevate din acela∫i lot;
d) prob„ redus„ — o parte reprezentativ„ din proba
global„, ob˛inut„ prin reducerea acesteia;
e) prob„ final„ — o parte din proba redus„ sau din
proba omogenizat„.
Art. 4. — Dispozitivele pentru prelevarea probelor
trebuie confec˛ionate din materiale care s„ nu contamineze
produsele din care se fac prelev„rile. Aceste dispozitive pot
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num„rul de pachete care alc„tuiesc lotul (a),
p‚n„ la maximum 20 de pachete,
pentru pachete mai mari de 1 kg ∫i loturi
alc„tuite din mai mult de 16 pachete;
(iv) 4, pentru pachete care nu dep„∫esc 1 kg;
d) num„rul minim de containere din care se fac
prelev„ri (b) pentru furajele lichide sau semilichide este:
(i) num„rul total de containere, pentru containere
mai mari de 1 litru ∫i loturi alc„tuite din 1 p‚n„
la 4 containere;
(ii) 4, pentru containere mai mari de 1 litru ∫i loturi
alc„tuite din 5 p‚n„ la 16 containere;

D

(iii)

(iii)
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7, pentru loturile care nu dep„∫esc 2,5 tone;
de 20 de ori num„rul de tone care
constituie lotul (a), p‚n„ la maximum 40 de
probe elementare, pentru loturile care
dep„∫esc 2,5 tone;
c) num„rul minim de pachete din care se fac prelev„ri
(b) pentru furajele ambalate este:
(i) num„rul total de pachete, pentru pachete mai
mari de 1 kg ∫i loturi alc„tuite din 1 p‚n„ la 4 pachete;
(ii) 4, pentru pachete mai mari de 1 kg ∫i loturi
alc„tuite din 5 p‚n„ la 16 pachete;

ăr

(i)
(ii)

a

Art. 6. — Cerin˛ele cantitative pentru probele elementare
supuse controlului substan˛elor sau produselor distribuite
uniform Ón masa furajului sunt urm„toarele:
a) m„rimea lotului trebuie s„ fie suficient„ pentru a se
putea preleva probe din fiecare constituent;
b) num„rul minim de probe elementare ce trebuie s„ fie
prelevate pentru furaje vrac este:

ite

CAPITOLUL II
Cerin˛e cantitative

c) cantitatea total„ din probele elementare care
alc„tuiesc proba global„, pentru furajele ambalate, trebuie
s„ fie de minimum:
(i) 4 kg, pentru pachete mai mari de 1 kg;
(ii) greutatea con˛inutului a 4 ambalaje originale,
pentru pachete mai mici sau egale cu 1 kg;
d) cantitatea total„ din probele elementare care
alc„tuiesc proba global„, pentru furajele lichide sau
semilichide, este de minimum:
(i) 4 litri, pentru containere mai mari de 1 litru;
(ii) volumul con˛inutului a 4 containere originale,
pentru containere mai mici sau egale cu 1 litru;
e) cantitatea total„ din probele elementare care
alc„tuiesc proba global„, pentru furajele sau mineralele
brichetate, este de minimum:
(i) 4 kg, fiecare brichet„ c‚nt„rind mai mult de
1 kg;
(ii) greutatea a 4 brichete originale, fiecare brichet„
c‚nt„rind p‚n„ la 1 kg.
Art. 8. — Cerin˛ele cantitative pentru probele finale sunt
urm„toarele:
a) probele finale se ob˛in din probele globale prin
reducere;
b) se analizeaz„ cel pu˛in o prob„ final„;
c) cantitatea unei probe finale pentru analiz„ poate fi de
minimum:
(i) 500 g, pentru furaje solide;
(ii) 500 ml, pentru furaje lichide sau semilichide.
Art. 9. — Cerin˛ele cantitative pentru controlul
substan˛elor sau al produselor nedorite, ce pot fi distribuite
neuniform Ón masa furajului, cum ar fi: aflatoxinele, cornul
secarei, planta de ricin ∫i crotalaria din furajele pentru
animale (c), sunt urm„toarele:
a) pentru lot, conform art. 6 lit. a);
b) pentru probe elementare din furaje vrac, conform
art. 6 lit. b);
c) num„rul minim de pachete din care se fac prelev„ri
pentru probele elementare din furaje ambalate este:
(i) num„rul total de pachete, pentru loturi alc„tuite
din 1 p‚n„ la 4 pachete;
(ii) 4, pentru loturi alc„tuite din 5 p‚n„ la
16 pachete;

tu

fi oficial aprobate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
Art. 5. — (1) Probele de furaje solide pot fi prelevate
manual sau mecanic. Prelevarea manual„ se poate face cu:
a) sond„ cu fund plat ∫i cu margini verticale;
b) sond„ cu un canal vertical sau compartimentat„.
Dimensiunile sondei trebuie adaptate caracteristicilor lotului —
ad‚ncimea containerului, dimensiunile sacului etc. — ∫i
dimensiunilor particulelor furajelor.
(2) Prelevarea mecanic„ a probelor de furaje se poate
face doar cu dispozitive mecanice aprobate.
(3) Prelevarea probelor elementare se poate face cu
ajutorul divizorului, dispozitiv destinat diviz„rii probei Ón p„r˛i
aproximativ egale. Divizorul poate fi utilizat ∫i pentru a
ob˛ine proba redus„ ∫i proba final„.

7

num„rul de containere care alc„tuiesc lotul
(a), p‚n„ la maximum 20 de containere,
pentru containere mai mari de 1 litru ∫i loturi
alc„tuite din mai mult de 16 containere;
(iv) 4, pentru containere care nu dep„∫esc 1 litru;
e) num„rul minim de brichete din care se preleveaz„
probe (b) pentru furaje ∫i minerale brichetate este
1 brichet„/lot de 25 de unit„˛i. Num„rul maxim de brichete
este 4.
Art. 7. — Cerin˛ele cantitative pentru probele globale
sunt urm„toarele:
a) este necesar„ o singur„ prob„ global„/lot;
b) cantitatea total„ din probele elementare care
alc„tuiesc proba global„, pentru furajele vrac, trebuie s„ fie
de minimum 4 kg;

(iii)

√

num„rul de pachete care alc„tuiesc lotul (a),
p‚n„ la maximum 40 de pachete,
pentru loturi alc„tuite din mai mult de
16 pachete;
d) pentru probele globale, num„rul de probe din care se
fac prelev„ri variaz„ Ón func˛ie de m„rimea lotului.
Greutatea total„ a probelor elementare care alc„tuiesc
fiecare prob„ global„ trebuie s„ fie de minimum 4 kg;
e) num„rul minim de probe globale/lot pentru furajele
vrac este:
(i) 1, pentru loturi de p‚n„ la 1 ton„;
(ii) 2, pentru loturi de la 1 p‚n„ la 10 tone;
(iii) 3, pentru loturi de la 10 p‚n„ la 40 tone;
(iv) 4, pentru loturi mai mari de 40 tone;
f) num„rul minim de probe globale/lot pentru furajele
ambalate este:
(i) 1, pentru loturi de la 1 la 16 pachete;
(ii) 2, pentru loturi de la 17 la 200 de pachete;
(iii) 3, pentru loturi de la 201 la 800 de pachete;
(iv) 4, pentru loturi mai mari de 800 de pachete.
g) Probele finale se ob˛in prin reducerea probelor
globale. Se analizeaz„ cel pu˛in o prob„ final„/prob„
global„. Greutatea probei finale trebuie s„ fie mai mare de
500 g.
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CAPITOLUL IV
Œnregistrarea prelev„rii probelor ∫i destina˛ia probelor
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Art. 15. — (1) Eviden˛a prelev„rii probelor se ˛ine prin
Ónregistrarea fiec„rei prelev„ri de probe, care s„ permit„ o
identificare clar„ a fiec„rui lot.
(2) Pentru fiecare recoltare de probe se Óncheie un
proces-verbal Ón care se vor men˛iona: data recolt„rii,
denumirea furajului ∫i a unit„˛ii care l-a produs, modul de
depozitare ∫i de ambalare, cantitatea existent„, aspectele
organoleptice, modul de recoltare ∫i numele persoanei care
a executat-o, motivele care au determinat controlul,
analizele care se solicit„. Procesul-verbal se semneaz„ de
p„r˛ile implicate.
Art. 16. — Pentru fiecare prob„ global„ se trimite c‚t
mai repede posibil la laboratorul local autorizat cel pu˛in o
prob„ final„ Ómpreun„ cu informa˛iile necesare, Ón vederea
efectu„rii analizei. Laboratorul care efectueaz„ analiza va
transmite buletinul de analiz„ institu˛iei care a recoltat ∫i a
transmis probele.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
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Art. 10. — Probele trebuie prelevate ∫i preparate c‚t
mai repede posibil, astfel Ónc‚t produsul s„ nu sufere
schimb„ri sau s„ se contamineze. Instrumentele,
suprafe˛ele ∫i containerele care vin Ón contact cu probele
trebuie s„ fie curate ∫i uscate.
Art. 11. — (1) Probele elementare destinate controlului
substan˛elor sau produselor uniform distribuite Ón masa
furajului trebuie prelevate la Ónt‚mplare din tot lotul ∫i
trebuie s„ fie de dimensiuni aproximativ egale.
(2) Probele elementare din furajele vrac trebuie
prelevate dup„ realizarea unei diviziuni imaginare a lotului
Óntr-un num„r aproximativ egal de p„r˛i. Se selecteaz„ la
Ónt‚mplare un num„r de p„r˛i, corespunz„tor num„rului de
probe elementare, conform art. 6 lit. b), ∫i se ia cel pu˛in o
prob„ din fiecare parte. Prelevarea probelor se poate face
∫i la mutarea lotului, la Ónc„rcare sau desc„rcare.
(3) Probele elementare din furajele ambalate trebuie
prelevate dup„ selectarea num„rului necesar de ambalaje
conform art. 6 lit. c). O parte din con˛inutul fiec„rui ambalaj
se Óndep„rteaz„ prin utilizarea unei sonde. C‚nd este
necesar, probele se pot lua dup„ golirea ambalajelor,
separat.
(4) Probele elementare din furajele lichide sau
semilichide, omogene ori omogenizabile, trebuie prelevate
dup„ selectarea num„rului solicitat de containere pentru
prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Dac„ este
necesar, con˛inutul se omogenizeaz„ ∫i se ia o cantitate
din fiecare container. Probele elementare pot fi luate atunci
c‚nd con˛inutul este desc„rcat.
(5) Probele elementare din furaje lichide sau
semilichide, omogene ori neomogenizabile, trebuie prelevate
dup„ selectarea num„rului necesar de containere pentru
prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Probele se iau
de la niveluri diferite. Dac„ probele se preleveaz„ c‚nd
con˛inutul este desc„rcat, prima frac˛iune trebuie
Óndep„rtat„. Œn fiecare caz volumul total prelevat trebuie s„
fie mai mare de 10 litri.
(6) Probele elementare din furaje ∫i minerale brichetate
trebuie prelevate prin luarea unei p„r˛i din fiecare brichet„,
dup„ selectarea num„rului necesar de brichete conform
art. 6 lit. e).
(7) Controlul substan˛elor sau al produselor posibil
distribuite neuniform Ón masa furajului, cum ar fi
aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin ∫i crotalaria din
furajele pentru animale, se face prin diviziunea imaginar„ a
lotului Óntr-un num„r aproximativ egal de p„r˛i,
corespunz„tor num„rului de probe globale prev„zut la
art. 9 lit. d). Dac„ acest num„r este mai mare dec‚t 1,
num„rul total de probe elementare prev„zut la art. 9 lit. b)
∫i c) trebuie distribuit aproximativ egal Óntre diferitele p„r˛i.
Se iau apoi probe de dimensiuni aproximativ egale (d),
astfel Ónc‚t cantitatea total„ a probelor din fiecare parte s„
fie mai mare de 4 kg, cantitate necesar„ pentru fiecare
prob„ global„. Probele elementare prelevate din diferite
p„r˛i nu trebuie s„ fie globale.
Art. 12. — Prepararea probelor globale se face astfel:
a) pentru controlul substan˛elor ∫i/sau al produselor
distribuite uniform Ón masa furajului, probele elementare se
amestec„ pentru a forma o singur„ prob„ global„;
b) pentru controlul substan˛elor ∫i/sau al produselor
posibil distribuite neuniform Ón masa furajului, cum sunt
aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin ∫i crotalaria din
furajele simple, probele elementare din fiecare parte a
lotului se amestec„ ∫i se alc„tuiesc probele globale
men˛ionate la art. 9 lit. d), not‚ndu-se originea fiec„rei
probe globale.

Art. 13. — (1) Prepararea probelor finale se face prin
amestecarea cu grij„ a con˛inutului fiec„rei probe globale
pentru a se ob˛ine o prob„ omogen„ (e). Dac„ este
necesar, proba global„ se reduce la cel pu˛in 2 kg sau
2 litri, fie utiliz‚ndu-se un dispozitiv mecanic, fie prin
metoda sferturilor.
(2) Se prepar„ cel pu˛in 3 probe finale de aproximativ
aceea∫i cantitate ∫i conform cerin˛elor cantitative prev„zute
la art. 8 sau la art. 9 lit. g). Una dintre cele 3 probe se
expediaz„ la laborator, una r„m‚ne la medicul veterinar
care a recoltat ∫i alt„ prob„ r„m‚ne la proprietar, ultimele
dou„ probe servind drept contraprob„. Fiecare prob„
trebuie pus„ Óntr-un container corespunz„tor.
(3) Pentru a se evita orice schimbare de compozi˛ie,
contaminare sau alterare, care poate ap„rea Ón timpul
transportului ori al depozit„rii, se vor lua toate precau˛iile
necesare.
Art. 14. — Ambalarea probelor finale se face prin
sigilarea ∫i etichetarea containerelor, astfel Ónc‚t acestea s„
poat„ fi deschise doar prin distrugerea sigiliului. Eticheta
trebuie Óncorporat„ Ón Óntregime Ón sigiliu.
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CAPITOLUL III
Prelevarea, prepararea ∫i ambalarea probelor

tu
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Art. 17. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia
European„ cu privire la m„surile luate pentru
implementarea prezentei norme sanitare veterinare.
N O T √:

(a) Œn cazul Ón care num„rul ob˛inut este zecimal, se
rotunje∫te p‚n„ la urm„torul num„r Óntreg.
(b) Pentru ambalajele sau containerele al c„ror con˛inut
nu dep„∫e∫te 1 kg sau 1 litru ∫i pentru furajele sau
brichetele a c„ror greutate nu dep„∫e∫te 1 kg fiecare,
proba elementar„ trebuie s„ fie con˛inutul unui ambalaj sau
container original ori al unei brichete.
(c) Metodele men˛ionate la art. 6 se utilizeaz„ pentru
controlul aflatoxinelor, cornului secarei, plantei de ricin ∫i
crotalariei din furajele complete ∫i complementare.
(d) Pentru furaje ambalate, se Óndep„rteaz„ o parte din
con˛inutul ambalajelor din care se face prelevarea,
utiliz‚ndu-se o sond„, dac„ este necesar, dup„ golirea
separat„ a ambalajelor.
(e) Orice aglomerare din fiecare prob„ global„ trebuie
distrus„ separat. Dac„ este necesar, distrugerea
aglomer„rii se face prin separarea acesteia, dup„ care
omogenizatul se adaug„ probei.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglement„rii tehnice
îMetodologie de calcul al performan˛ei energetice a cl„dirilor“
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performan˛a energetic„ a cl„dirilor, precum ∫i al art. 2
pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 20 decembrie 2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare
General„, Avizul nr. 20.463 din 12 decembrie 2006 al Asocia˛iei de Standardizare din Rom‚nia, precum ∫i avizele
nr. 8.837 din 8 decembrie 2006 ∫i nr. 9.318 din 21 decembrie 2006 ale Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
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Art. 3. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
locuin˛ei nr. 1.435/2002 pentru aprobarea reglement„rii
tehnice îMetodologie privind auditul energetic al cl„dirilor de
locuit existente ∫i al instala˛iilor de Ónc„lzire ∫i preparare a
apei calde menajere“, indicativ MP 024-2002, publicat Ón
Buletinul Construc˛iilor nr. 10—11/2002 ∫i Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2002,
se abrog„, iar Ordinul ministrului lucr„rilor publice,
transporturilor ∫i locuin˛ei pentru aprobarea reglement„rii
tehnice îNormativ pentru elaborarea ∫i acordarea
certificatului energetic al cl„dirilor existente“, indicativ NP
049-2000, Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor
∫i locuin˛ei pentru aprobarea reglement„rii tehnice îNormativ
pentru realizarea auditului energetic al cl„dirilor existente ∫i
al instala˛iilor de Ónc„lzire ∫i preparare a apei calde de
consum aferente acestora“, indicativ NP 047-2000, ∫i
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
locuin˛ei pentru aprobarea reglement„rii tehnice îGhid
pentru elaborarea ∫i acordarea certificatului energetic al
cl„dirilor existente“, indicativ GT 037-2002, Ó∫i Ónceteaz„
aplicabilitatea.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ reglementarea tehnic„
îMetodologie de calcul al performan˛ei energetice a
cl„dirilor“, denumit„ Ón continuare metodologie, elaborat„ de
Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, Ón
parteneriat cu Universitatea de Arhitectur„ ∫i Urbanism îIon
Mincu“ Bucure∫ti — UAUIM, Universitatea Tehnic„ ClujNapoca, Universitatea Tehnic„ Gh. Asachi Ia∫i,
Universitatea Politehnic„ Timi∫oara, Universitatea
îTransilvania“ Bra∫ov ∫i Institutul Na˛ional de CercetareDezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor —
INCERC Bucure∫ti, cu participarea Asocia˛iei Inginerilor de
Instala˛ii din Rom‚nia la coordonarea elabor„rii
metodologiei.
(2) Metodologia este structurat„ pe 3 p„r˛i, astfel:
a) Partea I îAnvelopa cl„dirii“, indicativ Mc 001/1–2006,
prev„zut„ Ón anexa nr. 1 la prezentul ordin;
b) Partea a II-a îPerforman˛a energetic„ a instala˛iilor
din cl„diri“, indicativ Mc 001/2–2006, prev„zut„ Ón anexa
nr. 2 la prezentul ordin;
c) Partea a III-a îAuditul ∫i certificatul de performan˛„ a
cl„dirii“, indicativ Mc 001/3–2006, prev„zut„ Ón anexa nr. 3
la prezentul ordin.
Art. 2. — Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón
Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti,
unitate aflat„ Ón coordonarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, va monitoriza implementarea
metodologiei ∫i va propune, ori de c‚te ori va fi necesar,
revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic Ón
domeniul eficien˛ei energetice a cl„dirilor.

p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 157.

*) Anexele nr. 1—3 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 126 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona
de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Criteriilor ∫i normelor de acreditare
a muzeelor ∫i a colec˛iilor publice
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 11 alin. (1) lit. g), ale art. 18—20,
ale art. 33 lit. a) ∫i b), ale art. 34 alin. (2) lit. g), ale art. 37 alin. (1) lit. b),
precum ∫i ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor ∫i a colec˛iilor publice
nr. 311/2003, republicat„,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:

el
an

pe

rs
o

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

or
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Art. 1. — Se aprob„ Criteriile ∫i normele de acreditare a muzeelor ∫i
a colec˛iilor publice, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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Bucure∫ti, 5 februarie 2007.
Nr. 2.057.
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ANEX√
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CRITERIILE ™I NORMELE
de acreditare a muzeelor ∫i a colec˛iilor publice

ex

cl

CAPITOLUL I

at

Dispozi˛ii generale
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Art. 1. — Prezentele criterii ∫i norme de acreditare a
muzeelor ∫i a colec˛iilor publice, denumite Ón continuare
norme, reglementeaz„ procedura de acreditare a muzeelor
∫i a colec˛iilor publice.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentelor norme, acreditarea
reprezint„ procedura specific„ prin care se certific„ faptul c„
muzeul sau colec˛ia public„ pentru care se solicit„
acreditarea desf„∫oar„ activit„˛ile specifice Óndeplinirii func˛iilor
principale ale unui muzeu sau ale unei colec˛ii publice, dup„
caz, la un nivel cel pu˛in minimal, potrivit Legii muzeelor ∫i a
colec˛iilor publice nr. 311/2003, republicat„.
Art. 3. — (1) Func˛ionarea muzeelor ∫i a colec˛iilor
publice, indiferent de forma de constituire, de proprietate ∫i
administrare a patrimoniului, este condi˛ionat„ de
acreditarea acestora.
(2) Acreditarea muzeelor ∫i a colec˛iilor publice se face
la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, de drept public
ori de drept privat, care Ónfiin˛eaz„ sau au Ónfiin˛at muzee
∫i colec˛ii publice.

CAPITOLUL II
Criterii de acreditare a muzeelor ∫i a colec˛iilor publice
Art. 4. — Acreditarea muzeelor ∫i a colec˛iilor publice se
face Ón baza urm„toarelor criterii:
a) administrarea unui patrimoniu cultural constituit ∫i
dezvoltat pe baze ∫tiin˛ifice, cu respectarea prevederilor
legale Ón vigoare;
b) existen˛a personalului calificat, corespunz„tor func˛iilor
de baz„, Ón num„r suficient pentru derularea activit„˛ilor
specifice, conform dispozi˛iilor Legii nr. 311/2003,
republicat„, ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„
pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
c) desf„∫urarea activit„˛ilor de cercetare ∫tiin˛ific„ a
patrimoniului muzeal administrat, conform planific„rilor
anuale de cercetare;
d) documentarea patrimoniului muzeal administrat ∫i
men˛inerea unui sistem actualizat de eviden˛„ a acestuia,
inclusiv prin intermediul registrului informatizat;
e) asigurarea conserv„rii ∫i, dup„ caz, a restaur„rii
patrimoniului muzeal administrat;
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Art. 5. — (1) Œn vederea ob˛inerii acredit„rii muzeului
sau a colec˛iei publice, solicitantul va depune la direc˛ia de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor, Ón
cazul muzeelor ∫i al colec˛iilor publice aflate Ón subordinea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, precum ∫i a altor autorit„˛i
publice centrale, sau la serviciul deconcentrat al
Ministerului Culturii ∫i Cultelor Ón a c„rui arie de
competen˛„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea muzeul sau colec˛ia
public„, Ón restul situa˛iilor, urm„toarele documente:
a) solicitarea scris„ pentru acordarea acredit„rii
muzeului sau a colec˛iei publice, cu precizarea denumirii ∫i
a formei de organizare ale muzeului sau ale colec˛iei
publice, Ón care s„ se men˛ioneze autoritatea ori institu˛ia
tutelar„ sau, dup„ caz, persoana juridic„ de drept privat ori
persoana fizic„ Ón subordinea, respectiv Ón proprietatea
c„reia se afl„ muzeul sau colec˛ia public„;
b) descrierea ∫i un scurt istoric ale institu˛iei muzeale,
respectiv ale colec˛iei publice;
c) rapoarte de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani sau
pe perioada scurs„ de la ultima acreditare, corelate prin
indicatori de performan˛„ cu planurile de activitate
corespunz„toare;
d) raport privind starea de conservare a patrimoniului
muzeal, Óntocmit de o comisie intern„ format„ din
speciali∫ti Ón domeniul conserv„rii ∫i restaur„rii, pe baza
proceselor-verbale de constatare periodic„, a fi∫elor de
conservare actualizate ∫i a celor de restaurare, precum ∫i
a altor documente relevante;
e) planul de restaurare a bunurilor culturale pentru
urm„torii 2 ani, structurat pe priorit„˛i;
f) organigrama, statul de func˛ii, alte documente
relevante pentru organizarea ∫i func˛ionarea muzeului sau
ale colec˛iei publice ∫i pentru calificarea personalului de
specialitate Ón raport cu func˛ia ocupat„;
g) planificarea strategic„ pe termen mediu a activit„˛ii
muzeului sau a colec˛iei publice;
h) planul de cercetare ∫tiin˛ific„ a patrimoniului muzeal
administrat, pentru urm„torul an, Ón cazul muzeelor;
i) planul de valorificare expozi˛ional„ a patrimoniului
muzeal administrat, pentru urm„torul an calendaristic;
j) alte documente relevante pentru Óndeplinirea criteriilor
de acreditare.
(2) Solicitarea scris„ pentru acordarea acredit„rii
muzeului sau a colec˛iei publice, prev„zut„ la alin. (1)
lit. a), cu excep˛ia persoanelor fizice ∫i a persoanelor
juridice de drept privat, se va depune Óntr-un exemplar ∫i

a

Documenta˛ia necesar„ Ón vederea acredit„rii

ite

CAPITOLUL III

la direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.
(3) Rapoartele de activitate prev„zute la alin. (1) lit. c)
vor con˛ine obligatoriu urm„toarele informa˛ii:
a) situa˛ia bunurilor culturale intrate Ón inventar, respectiv
a achizi˛iilor, dona˛iilor ∫i obiectelor provenind din s„p„turi
arheologice;
b) situa˛ia Ómprumuturilor, interne ∫i interna˛ionale, de
bunuri culturale mobile, Ón vederea organiz„rii expozi˛iilor;
c) num„rul de fi∫e analitice de eviden˛„, fi∫e de
conservare ∫i fi∫e de restaurare Óntocmite;
d) num„rul de Ónregistr„ri efectuate Ón registrul
informatizat raportat la num„rul total de obiecte Ónscrise Ón
inventar;
e) num„rul bunurilor culturale clasate;
f) num„rul bunurilor culturale pentru care s-a ini˛iat
procedura de clasare raportat la num„rul obiectelor
Ónregistrate Ón inventarul muzeului sau al colec˛iei publice;
g) num„rul publica˛iilor elaborate: ghiduri, cataloage de
expozi˛ii, volume cu caracter ∫tiin˛ific ∫i alte categorii de
publica˛ii;
h) num„rul expozi˛iilor temporare, interne ∫i
interna˛ionale, cu indicatorii de performan˛„ aferen˛i;
i) proiectele culturale asociate expozi˛iei de baz„;
j) num„rul programelor ∫i activit„˛ilor educative;
k) num„rul de vizitatori;
l) prezentarea activit„˛ilor de marketing cultural: pagina
de internet, materialele de promovare tip„rite, campaniile
publicitare ∫i alte modalit„˛i de promovare a muzeului sau
a colec˛iei publice;
m) num„rul obiectelor restaurate anual, prezentate sub
forma unei liste detaliate pe suporturi materiale;
n) lista dot„rilor cu aparatura specific„ m„sur„rii ∫i
Ónregistr„rii parametrilor microclimatici.
Art. 6. — Documentele prev„zute la art. 5 alin. (1) se
vor depune de c„tre solicitant at‚t pe suport h‚rtie,
purt‚nd semn„tura solicitantului ∫i a conduc„torului
muzeului sau al colec˛iei publice, c‚t ∫i pe suport numeric.

tu

f) existen˛a unor spa˛ii de depozitare ∫i expunere
organizate ∫tiin˛ific ∫i dotate pentru a asigura conservarea
bunurilor culturale, conform prevederilor legale Ón vigoare;
g) punerea Ón valoare a patrimoniului muzeal sau al
colec˛iilor publice prin organizarea de expozi˛ii permanente
∫i temporare, organizarea de programe ∫i activit„˛i
educative destinate publicului, precum ∫i prin activit„˛i de
marketing cultural (editare de materiale de promovare etc.).
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CAPITOLUL IV
Procedura de acreditare a muzeelor
∫i a colec˛iilor publice
Art. 7. — Procedura de acreditare nu trebuie s„
dep„∫easc„ 6 luni de la declan∫area ei.
Art. 8. — (1) Direc˛ia de specialitate din cadrul
Ministerului Culturii ∫i Cultelor sau, dup„ caz, serviciul
deconcentrat competent al Ministerului Culturii ∫i Cultelor
verific„ corectitudinea Óntocmirii documenta˛iei, Ón termen de
maximum 30 de zile de la data Ónregistr„rii solicit„rii de
acreditare a muzeului sau a colec˛iei publice.
(2) Œn cazul Ón care se constat„ c„ documenta˛ia este
incomplet„ sau con˛ine erori, aceasta va fi Ónapoiat„
solicitantului, Ón vederea complet„rii ∫i retransmiterii
acesteia autorit„˛ii competente, Ón termen de maximum
35 de zile de la data transmiterii ei.
Art. 9. — Dup„ constatarea corectitudinii Óntocmirii
documenta˛iei, un reprezentant al direc˛iei de specialitate
din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor sau al serviciului
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rezolu˛ia urm‚nd a se comunica solicitantului Ón termen de
5 zile de la data termenului de solu˛ionare a contesta˛iei.
(2) Œn cazul Ón care contestatarul este nemul˛umit de
r„spunsul primit, se poate adresa instan˛ei de contencios
administrativ, Ón condi˛iile legii.
Art. 18. — Reacreditarea este obligatorie o dat„ la
5 ani, dar nu poate fi ini˛iat„ mai devreme de 3 ani de la
ultima acreditare.
Art. 19. — Pentru muzeele ∫i colec˛iile publice nouÓnfiin˛ate, procedura de acreditare se va ini˛ia la un an de
la Ónfiin˛area lor, perioadele de evaluare men˛ionate Ón
prezentele norme corel‚ndu-se corespunz„tor cu acest
termen.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
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Art. 20. — Verificarea respect„rii condi˛iilor de acreditare
a muzeelor ∫i a colec˛iilor publice se face periodic de c„tre
direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, Ón situa˛ia muzeelor ∫i a colec˛iilor publice aflate
Ón subordinea administra˛iei publice centrale, ∫i de c„tre
serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii ∫i Cultelor Ón a
c„rui arie de competen˛„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea muzeul
sau colec˛ia public„, Ón situa˛ia muzeelor ∫i a colec˛iilor
publice aflate Ón subordinea administra˛iei publice locale, a
persoanelor fizice ∫i a persoanelor juridice de drept privat.
Art. 21. — (1) Revocarea acredit„rii sau neacordarea
acredit„rii muzeului ori a colec˛iei publice are loc Ón cazul
nerespect„rii prevederilor legale Ón vigoare sau, dup„ caz,
a condi˛iilor de acreditare.
(2) Revocarea acredit„rii muzeelor ∫i a colec˛iilor publice
se face la propunerea Comisiei Na˛ionale a Muzeelor ∫i
Colec˛iilor, prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, care
se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(3) Din momentul revoc„rii acredit„rii, proprietarul sau
titularii de alte drepturi reale sunt obliga˛i s„ respecte
prevederile legale privind protejarea patrimoniului muzeal.
Art. 22. — (1) Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor de
revocare a acredit„rii poate fi contestat Ón termen de
15 zile de la publicare; contesta˛ia se depune la direc˛ia
de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
(2) Contesta˛ia se analizeaz„ Ón cadrul unei comisii
numite prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor ∫i se
solu˛ioneaz„ Ón termen de 30 de zile de la Ónregistrare.
Art. 23. — (1) Œn cazul muzeelor ∫i al colec˛iilor de
drept public c„rora li s-a revocat sau nu li s-a acordat
acreditarea, autorit„˛ile Ón subordinea c„rora acestea
func˛ioneaz„ au obliga˛ia relu„rii procedurii de acreditare Ón
termen de 6 luni de la revocarea acredit„rii, respectiv de
la data la care s-a stabilit neacordarea acredit„rii prin
avizul nefavorabil al Comisiei Na˛ionale a Muzeelor ∫i
Colec˛iilor.
(2) Œn vederea relu„rii procedurii de acreditare,
autorit„˛ile publice au obliga˛ia de a lua m„surile necesare
ca muzeul sau colec˛ia public„ s„ poat„ Óndeplini toate
condi˛iile de acreditare.
Art. 24. — Dispozi˛iile prezentelor norme se aplic„, Ón
mod corespunz„tor, ∫i Ón cazul acredit„rii sec˛iilor ∫i
filialelor muzeelor ∫i ale colec˛iilor publice.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

deconcentrat competent al Ministerului Culturii ∫i Cultelor
va verifica, la fa˛a locului, Óndeplinirea condi˛iilor de
acreditare.
Art. 10. — Serviciul deconcentrat competent al
Ministerului Culturii ∫i Cultelor Ónainteaz„ direc˛iei de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor
documenta˛ia depus„ de solicitant Ón vederea acredit„rii,
Ómpreun„ cu o not„ de constatare privitoare la Óndeplinirea
condi˛iilor ∫i criteriilor de acreditare, Óntocmit„ Ón urma
verific„rilor la fa˛a locului, Ón termen de maximum 60 de
zile de la data Ónregistr„rii solicit„rii de acreditare.
Art. 11. — (1) Œn toate situa˛iile, direc˛ia de specialitate
din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor Óntocme∫te un
referat de oportunitate privind acreditarea muzeului sau a
colec˛iei publice ∫i Ónainteaz„ documenta˛ia depus„ Ón
vederea acredit„rii, spre avizare, Comisiei Na˛ionale a
Muzeelor ∫i Colec˛iilor.
(2) Comisia Na˛ional„ a Muzeelor ∫i Colec˛iilor
analizeaz„ solicitarea de acreditare, precum ∫i
documenta˛ia aferent„ ∫i propune ministrului culturii ∫i
cultelor acreditarea muzeului sau a colec˛iei publice.
Art. 12. — Œn baza propunerii Comisiei Na˛ionale a
Muzeelor ∫i Colec˛iilor, institu˛ia muzeal„ se acrediteaz„
prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, care se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 13. — (1) Œn anumite situa˛ii, temeinic motivate,
Comisia Na˛ional„ a Muzeelor ∫i Colec˛iilor poate propune
acordarea unei acredit„ri temporare, cu precizarea unor
condi˛ii sau recomand„ri, Ón conformitate cu prevederile
legale Ón vigoare.
(2) Œn func˛ie de natura acestor condi˛ii, acreditarea
temporar„ se poate acorda o singur„ dat„, pentru o
perioad„ de maximum 6 luni.
Art. 14. — Persoana fizic„, respectiv persoana juridic„
de drept public sau privat care a ini˛iat procedura de
acreditare ob˛in‚nd o acreditare temporar„ are obliga˛ia de
a relua procedura de acreditare imediat dup„ expirarea
acredit„rii temporare, complet‚nd dosarul de acreditare cu
toate elementele ce pot justifica Óndeplinirea condi˛iilor sau
recomand„rilor.
Art. 15. — Avizul nefavorabil al Comisiei Na˛ionale a
Muzeelor ∫i Colec˛iilor se comunic„ de c„tre direc˛ia de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor, Ón
termen de 15 zile de la data adopt„rii acestuia, serviciului
deconcentrat competent al Ministerului Culturii ∫i Cultelor
prin care s-a Ónaintat solicitarea de acreditare a muzeului
sau a colec˛iei publice ori, dup„ caz, persoanei fizice sau
persoanei juridice de drept public ori privat care a ini˛iat
procedura de acreditare.
Art. 16. — (1) Solicitantul are dreptul s„ conteste avizul
nefavorabil al Comisiei Na˛ionale a Muzeelor ∫i Colec˛iilor
Ón termen de 30 de zile la comunicarea acestuia de c„tre
direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.
(2) Contesta˛iile se depun la direc˛ia de specialitate din
cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
Art. 17. — (1) Contesta˛ia se analizeaz„ ∫i se
solu˛ioneaz„ la nivel de ministru, Ón baza unui referat al
direc˛iei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, Ón termen de 20 zile de la depunerea acesteia,
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HOT√R¬RI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere
Ón magistratur„, precum ∫i procedura de numire Ón func˛iile de judec„tor ∫i procuror, f„r„ concurs
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 33 ∫i ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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1. Alineatul (12) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:

(3) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de
comisia de elaborare a subiectelor, Ón raport de
complexitatea subiectelor, dar nu poate dep„∫i 4 ore.
(4) La proba scris„ este permis„ consultarea legisla˛iei
indicate Ón bibliografie, cu excep˛ia celei comentate sau
adnotate.
(5) Nota probei scrise teoretice ∫i practice este media
aritmetic„ a notelor acordate de membrii comisiei de
corectare pentru fiecare dintre materiile prev„zute la
alin. (1).
(6) Nota general„ a probei scrise este rezultatul mediei
aritmetice a notelor ob˛inute la materiile prev„zute la
alin. (1).
(7) Mediile aritmetice vor fi calculate cu dou„ zecimale.“

tu

Art. I. — Regulamentul privind organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului de admitere Ón magistratur„,
precum ∫i procedura de numire Ón func˛iile de judec„tor ∫i
procuror, f„r„ concurs, aprobat prin Hot„r‚rea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 230 din
14 martie 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hot„r„∫te:
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î(12) Taxa de Ónscriere la concurs se restituie
candida˛ilor care au fost respin∫i pentru neÓndeplinirea
condi˛iilor prev„zute la art. 14 alin. (2) lit. a)—d) ∫i la
art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i candida˛ilor
care se retrag din concurs anterior afi∫„rii listelor cu
rezultatele verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor de participare la
concurs. Cererea de restituire se depune la Direc˛ia
resurse umane ∫i organizare din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii ∫i se solu˛ioneaz„ Ón termen de 30 de zile
de la Ónregistrare.“
2. Articolul 31 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 31. — (1) Probele scrise teoretice constau Ón
lucr„ri scrise, cu subiecte comune pentru judec„tori ∫i
procurori, din urm„toarele materii:
a) fundamentele constitu˛ionale ale statului de drept ∫i
jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului;
b) elemente de drept comunitar.
(2) Probele scrise practice constau Ón solu˛ionarea unor
spe˛e ∫i Óntocmirea unor acte procedurale, distincte pentru
judec„tori ∫i procurori din materiile prev„zute la art. 32
alin. (1) lit. a) ∫i b).

3. Alineatul (1) al articolului 32 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 32. — (1) Probele orale teoretice ∫i practice se
sus˛in la urm„toarele materii:
a) institu˛iile de baz„ din dreptul civil ∫i dreptul
procesual civil;
b) institu˛iile de baz„ din dreptul penal ∫i dreptul
procesual penal;
c) organizarea judiciar„ ∫i Codul deontologic al
judec„torilor ∫i procurorilor.“
4. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 34. — (1) Nota final„ a examenului reprezint„
media aritmetic„ a notelor generale ob˛inute la proba scris„
∫i la proba oral„, determinate potrivit art. 31 alin. (6) ∫i,
dup„ caz, art. 32 alin. (5).“
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Anton Pandrea
Bucure∫ti, 15 februarie 2007.
Nr. 80.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare
a Consiliului Superior al Magistraturii
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 23 alin. (1) ∫i ale
art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:
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2. Partea introductiv„ a alineatului (1) al articolului 68
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 68. — (1) Serviciul afaceri ∫i programe europene
are urm„toarele atribu˛ii:“.

ite

1. La capitolul VIII îAparatul propriu al Consiliului“,
punctul 4 îDirec˛ia de integrare european„, rela˛ii
interna˛ionale ∫i implementare a programelor PHARE“ va
avea urm„torul cuprins:
î4. Direc˛ia afaceri europene, rela˛ii interna˛ionale ∫i
programe“.

l) ˛ine eviden˛a general„ a repartiz„rii ∫i utiliz„rii
bunurilor achizi˛ionate din fondurile PHARE, Facilitatea de
tranzi˛ie ∫i din fonduri structurale, conform destina˛iei ∫i
scopului prev„zute Ón program;
m) Óntocme∫te documentele de raportare periodic„
privind stadiul implement„rii programelor, rapoartele de
monitorizare ∫i evaluare a proiectelor, conform procedurilor
PHARE, Facilit„˛ii de tranzi˛ie ∫i celor aplicabile fondurilor
structurale; Ón acest scop colaboreaz„ cu beneficiarii direc˛i;
n) asigur„ schimbul de informa˛ii privind aspectele
tehnice ale implement„rii programelor cu direc˛iile implicate
din cadrul Comisiei Europene, Fondul Na˛ional ∫i cu Oficiul
de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE din cadrul Ministerului
Finan˛elor Publice;
o) asigur„ leg„tura Óntre Consiliul Superior al
Magistraturii, ca autoritate de implementare, ∫i institu˛iile
relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de
tranzi˛ie ∫i fonduri structurale, pe care le implementeaz„;
p) asigur„ leg„tura cu celelalte institu˛ii beneficiare ale
asisten˛ei ∫i particip„ la reuniunile interinstitu˛ionale Ón
probleme de interes comun pentru asisten˛a PHARE,
Facilitatea de tranzi˛ie ∫i fonduri structurale;
q) particip„ la reuniunile interna˛ionale cu relevan˛„
pentru obiectul de activitate al unit„˛ii de implementare a
programelor PHARE, Facilit„˛ii de tranzi˛ie ∫i fondurilor
structurale;
r) asigur„ participarea la Ónt‚lnirile la nivelul conducerii
∫i membrilor Consiliului, legate de activitatea de asisten˛„
financiar„ PHARE, Facilitatea de tranzi˛ie ∫i fonduri
structurale;“.
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

tu

Art. I. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hot„r‚rea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 867
din 27 septembrie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
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3. La articolul 68 alineatul (1), literele b), d), g) ∫i l)—r)
vor avea urm„torul cuprins:
îb) monitorizeaz„ Óndeplinirea angajamentelor externe
asumate prin Tratatul ∫i Protocolul de aderare la Uniunea
European„ din aprilie 2005, Ón domeniul s„u de
competen˛e;
..............................................................................................
d) identific„ ∫i elaboreaz„ propuneri de proiecte de
finan˛are din fonduri europene, pe baza priorit„˛ilor din
Parteneriatul de aderare ∫i din alte documente
programatice, Ón conformitate cu strategia de programare a
asisten˛ei financiare ∫i dup„ consultarea conducerii
institu˛iei, precum ∫i a celorlalte direc˛ii/structuri de
specialitate din institu˛ie, poten˛iale beneficiare ale
asisten˛ei;
...............................................................................................
g) colaboreaz„ cu Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE
din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice Ón organizarea
licita˛iilor/select„rilor ∫i a evalu„rii ofertelor pentru toate
tipurile de asisten˛„ PHARE, Facilitatea de tranzi˛ie ∫i din
fonduri structurale;
..............................................................................................

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Anton Pandrea

Bucure∫ti, 15 februarie 2007.
Nr. 83.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE

ALE

BIROULUI

ELECTORAL

CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOT√R¬RE
privind regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a birourilor electorale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 14 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor
pentru Parlamentul European, introduse prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2007,
Ón temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 1/2007, ∫i al art. 32 alin. (7) ∫i (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Biroul Electoral Central h o t „ r „ ∫ t e:
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(2) P‚n„ la completarea birourilor electorale jude˛ene, al
municipiului Bucure∫ti ∫i ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti cu reprezentan˛ii partidelor politice ∫i ai
organiza˛iilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale,
care particip„ la alegeri, acestea func˛ioneaz„ legal Ón
prezen˛a celor 3 judec„tori, respectiv celor 2 judec„tori Ón
cazul sectoarelor.
Art. 3. — (1) ™edin˛ele biroului sunt conduse de
pre∫edinte sau de loc˛iitorul acestuia.
(2) Œn lipsa pre∫edintelui biroului electoral, atribu˛iile
acestuia sunt Óndeplinite de loc˛iitorul s„u.
Art. 4. — (1) Convocarea membrilor biroului electoral Ón
∫edin˛„ se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regul„
cu cel pu˛in 6 ore Ónainte, cu excep˛ia situa˛iilor urgente,
c‚nd se face de Óndat„, din dispozi˛ia pre∫edintelui, prin
intermediul aparatului tehnic.
(2) Œn cazul birourilor electorale ale sec˛iilor de votare,
convocarea se face din dispozi˛ia pre∫edintelui sau
loc˛iitorului acestuia.
(3) Œn convocare se precizeaz„ ora, motivul, locul de
desf„∫urare a ∫edin˛ei ∫i se face dovada convoc„rii.
Art. 5. — Pre∫edintele biroului stabile∫te care dintre
problemele cu care a fost sesizat acesta este de natur„ a
fi supus„ dezbaterii biroului ∫i rezolvat„ prin hot„r‚re, cu
excep˛ia solicit„rilor membrilor biroului.
Art. 6. — (1) Proiectul ordinii de zi a ∫edin˛ei se
propune de c„tre pre∫edinte ∫i se aprob„ cu votul
majorit„˛ii membrilor prezen˛i.
(2) Membrii biroului pot face propuneri pentru
completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre
problemele Ónscrise Ón aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun
aprob„rii biroului. Dac„ acestea sunt aprobate, pre∫edintele
este obligat s„ le supun„ dezbaterii.
Art. 7. — (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului Ón
ordinea Ón care acestea au fost Ónscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor
Ónscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu
aprobarea biroului, la propunerea pre∫edintelui, loc˛iitorului
sau a unuia dintre membri.
Art. 8. — (1) Membrii biroului pot participa la dezbateri
Ón ordinea Ónscrierii la cuv‚nt ∫i numai dup„ acordarea
acestuia de c„tre pre∫edinte.
(2) Œn lu„rile de cuv‚nt Ón cadrul biroului electoral,
membrii acestuia se limiteaz„ strict la problema pus„ Ón
discu˛ie.
Art. 9. — Pre∫edintele poate retrage cuv‚ntul acordat,
Ón situa˛ia Ón care vorbitorul se abate de la subiectul aflat
Ón discu˛ie. Dac„ cel Ón cauz„ nu se supune, pre∫edintele
poate suspenda ∫edin˛a.
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Art. 1. — (1) La alegerile pentru membrii din Rom‚nia
Ón Parlamentul European se constituie Biroul Electoral
Central, birouri electorale jude˛ene, Biroul Electoral al
Municipiului Bucure∫ti, birouri electorale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, precum ∫i birouri electorale ale
sec˛iilor de votare, organizate Ón conformitate cu prevederile
Legii nr. 33/2007 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
alegerilor pentru Parlamentul European, modificat„ ∫i
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 1/2007, precum ∫i ale Legii nr. 373/2004 pentru
alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
(2) Biroul Electoral Central este alc„tuit din 5 judec„tori
ai Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, pre∫edintele ∫i
vicepre∫edin˛ii
Autorit„˛ii
Electorale
Permanente,
10 reprezentan˛i ai partidelor politice ∫i ai alian˛elor
acestora, precum ∫i ai organiza˛iilor cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale care au grup parlamentar propriu Ón
ambele Camere ale Parlamentului, care particip„ la alegeri,
precum ∫i un reprezentant desemnat de grupul parlamentar
al minorit„˛ilor na˛ionale din Camera Deputa˛ilor.
(3) Birourile electorale se constituie la nivelul fiec„rui
jude˛, respectiv la nivelul municipiului Bucure∫ti ∫i al
sectoarelor acestuia, potrivit legii.
(4) Biroul electoral jude˛ean/Biroul Electoral al
Municipiului Bucure∫ti se constituie din 3 judec„tori ∫i din
cel mult 10 reprezentan˛i ai partidelor politice, alian˛elor
politice, alian˛elor electorale sau organiza˛iilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, care particip„ la alegeri.
(5) La nivelul sectoarelor municipiului Bucure∫ti se
organizeaz„ birouri electorale care sunt alc„tuite dintr-un
pre∫edinte, un loc˛iitor al acestuia ∫i din cel mult 7 membri,
reprezentan˛i ai partidelor politice, alian˛elor politice,
alian˛elor electorale ∫i organiza˛iilor cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, care particip„ la alegeri.
(6) Birourile electorale ale sec˛iilor de votare sunt
alc„tuite dintr-un pre∫edinte, un loc˛iitor al acestuia ∫i cel
mult 7 membri, reprezentan˛i ai partidelor politice ∫i ai
alian˛elor acestora, precum ∫i ai organiza˛iilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, care particip„ la alegeri.
Pre∫edintele ∫i loc˛iitorul acestuia nu pot fi membri ai
vreunui partid politic, alian˛„ politic„, alian˛„ electoral„ sau
organiza˛ie a cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale.
(7) Din birourile electorale pot face parte numai cet„˛enii
cu drept de vot.
(8) Candida˛ii Ón alegeri, so˛iile, rudele ∫i afinii acestora,
p‚n„ la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai
birourilor electorale.
Art. 2. — (1) Birourile electorale func˛ioneaz„ legal Ón
prezen˛a majorit„˛ii membrilor.
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Art. 13. — Hot„r‚rile Biroului Electoral Central sunt
obligatorii pentru toate autorit„˛ile, institu˛iile publice,
birourile electorale, precum ∫i pentru toate organismele cu
atribu˛ii electorale, de la data aducerii lor la cuno∫tin˛a
public„.
Art. 14. — (1) Reprezentan˛ii partidelor politice,
alian˛elor politice, alian˛elor electorale ∫i ai organiza˛iilor
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale pot fi Ónlocui˛i
la cererea partidului care i-a propus.
(2) Œnlocuirea se poate face numai p‚n„ Ón preziua
vot„rii.
(3) Œn caz de deces, Ómboln„viri sau accidente,
Ónlocuirea se poate face chiar ∫i Ón ziua alegerilor.
Art. 15. — La propunerea biroului electoral, pre∫edintele
poate desemna unul sau mai mul˛i membri pentru
Óntocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor Ón
discu˛ie.
Art. 16. — (1) Programul de lucru cu publicul al
birourilor electorale este Ón fiecare zi din perioada
electoral„ Óntre orele 10,00 ∫i 18,00, cu excep˛ia zilelor Ón
care se Ómpline∫te un termen la respectivul birou, c‚nd
este Óntre orele 10,00 ∫i 24,00.
(2) Œn ziua vot„rii, birourile asigur„ permanen˛a.

an

Art. 10. — Prezen˛a la ∫edin˛e a membrilor biroului este
obligatorie. Œn cazuri justificate, pre∫edintele biroului
electoral poate aproba ca unii membri ai acestuia s„
lipseasc„ de la ∫edin˛„.
Art. 11. — Reprezentan˛ii partidelor politice, alian˛elor
politice, alian˛elor electorale, respectiv ai organiza˛iilor
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale Ón biroul
electoral nu pot primi ∫i nu pot exercita alte Óns„rcin„ri Ón
afara celor prev„zute de lege.
Art. 12. — (1) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor ce le sunt
stabilite prin lege, birourile electorale adopt„, prin vot
deschis, hot„r‚ri cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i.
(2) Œn caz de egalitate de voturi, votul pre∫edintelui este
hot„r‚tor.
(3) Hot„r‚rile biroului electoral se semneaz„ de
pre∫edinte, de loc˛iitorul acestuia ∫i de membri.
(4) Lipsa semn„turilor unor membri nu influen˛eaz„
valabilitatea hot„r‚rii, dac„ aceasta a fost adoptat„ Ón
condi˛iile alin. (1).
(5) Hot„r‚rile biroului electoral se aduc la cuno∫tin˛„
public„, dup„ caz, prin afi∫are la sediul biroului electoral,
pe site-ul acestuia, prin comunicare sau prin alte mijloace.
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Pre∫edintele Biroului Electoral Central,
judec„tor Valeria Dumitrache
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Bucure∫ti, 19 februarie 2007.
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