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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2006
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe c„ile ferate rom‚ne ∫i reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
nr. 12/1998 privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i
reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, pentru anul 2006 se acord„ o
subven˛ie suplimentar„, astfel Ónc‚t cota de profit care se
adaug„ la diferen˛ele dintre tarifele stabilite pentru
transportul feroviar de c„l„tori ∫i costurile reale de transport
nu poate fi mai mare de 25%.“
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i reorganizarea
Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 954 din
27 noiembrie 2006, cu urm„toarele modific„ri:
1. Articolul I se abrog„.
2. Articolul II va avea urm„torul cuprins:
îArt. II. — Prin derogare de la prevederile art. 5
alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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Bucure∫ti, 13 martie 2007.
Nr. 46.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i reorganizarea
Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i
reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 182.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

or
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Articol unic. — Dup„ alineatul (2) al articolului 5 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Terenurile pe care sunt amplasate re˛ele stradale ∫i parcuri
publice, terenurile pentru rezerva˛ii naturale ∫i parcuri na˛ionale,
monumentele, ansamblurile ∫i siturile arheologice ∫i istorice, monumentele
naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public dec‚t Ón cazuri de excep˛ie
pentru lucr„ri de interes na˛ional.“
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI
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Bucure∫ti, 13 martie 2007.
Nr. 47.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5
din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea art. 5 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 183.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 194/21.III.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 418/2004
privind statutul profesional specific
al medicului de medicin„ a muncii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific
al medicului de medicin„ a muncii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
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1. Dup„ alineatul (2) al articolului 43 se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Medicii de medicin„ a muncii din sec˛iile, clinicile, compartimentele
de medicin„ a muncii/boli profesionale ∫i cabinetele de medicin„ a muncii
din ambulatoriul de specialitate aflate Ón subordinea spitalelor desf„∫oar„
activit„˛i profilactice, diagnostice, curative ∫i de reabilitare medical„ Ón caz
de boli profesionale, boli legate de profesie ∫i boli asociate pe perioada
intern„rii ∫i dup„, precum ∫i alte activit„˛i de reabilitare medical„ ∫i
dispensarizare ∫i prescriu recomand„ri care includ tratamente medicale.”
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2. La articolul 46, alineatul (1) se abrog„.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific
al medicului de medicin„ a muncii

D

4

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de
medicin„ a muncii ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 184.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea actelor normative
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. 311. — (1) Scopul elabor„rii studiului de impact este de a estima costurile ∫i beneficiile
aduse Ón plan economic ∫i social prin adoptarea proiectului de lege, precum ∫i de a eviden˛ia
dificult„˛ile care ar putea ap„rea Ón procesul de punere Ón practic„ a reglement„rilor propuse.
(2) Studiul de impact este Óntocmit, de regul„, de structurile de specialitate Ón domeniu ale
administra˛iei publice centrale, la cererea Guvernului. Pentru propunerile legislative ini˛iate de
deputa˛i sau de senatori, studiile de impact se Óntocmesc prin grija ministerelor de resort, la
solicitarea comisiilor parlamentare.
(3) Œn studiul de impact se face referire:
a) la starea de fapt existent„ la momentul elabor„rii noii reglement„ri;
b) la modific„rile care se propun a fi aduse legisla˛iei existente;
c) la obiectivele urm„rite prin modificarea legisla˛iei existente;
d) la mijloacele disponibile Ón vederea realiz„rii scopurilor propuse;
e) la dificult„˛ile care ar putea fi Ónt‚mpinate Ón aplicarea noilor dispozi˛ii;
f) la evaluarea costurilor impuse de adoptarea proiectului de lege ∫i a eventualelor economii
bugetare generate de aceasta, la motivele care stau la baza acestei evalu„ri, precum ∫i la
modalitatea de calcul al costurilor ∫i economiilor;
g) la beneficiile rezultate prin implementarea proiectului de lege, altele dec‚t cele de natur„
economic„;
h) la analiza comparativ„ a costurilor ∫i a beneficiilor pe care le implic„ proiectul de lege, din
care s„ reias„ dac„ beneficiile sunt justificate de costuri.“
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îStudiul de impact

introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
îd) studii de impact — Ón cazul proiectelor de legi de
importan˛„ ∫i complexitate deosebit„, al proiectelor de legi
asupra c„rora Guvernul ∫i-a angajat r„spunderea, precum
∫i al proiectelor de legi de aprobare a ordonan˛elor emise
de Guvern Ón temeiul unei legi de abilitare ∫i supuse
aprob„rii Parlamentului.“
3. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Expunerile de motive, notele de fundamentare,
referatele de aprobare ∫i studiile de impact constituie
instrumentele de prezentare ∫i motivare ale noilor
reglement„ri propuse.“
4. Dup„ articolul 31 se introduce un nou articol,
articolul 311, cu urm„torul cuprins:

pe

Art. I. — Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„
legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din
25 august 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Proiectele de acte normative se supun spre
adoptare Ónso˛ite de o expunere de motive, o not„ de
fundamentare sau un referat de aprobare, precum ∫i de un
studiu de impact, dup„ caz.“
2. La alineatul (1) al articolului 29, dup„ litera c) se

Art. II. — Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„
legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din

25 august 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 martie 2007.
Nr. 49.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„
pentru elaborarea actelor normative
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea
actelor normative ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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TRAIAN B√SESCU

el

or

Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 185.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
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CAMERA DEPUTAﬁILOR

us

iv

in

fo

rm

ăr

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit„
a func˛ionarilor publici

cl

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. I. — Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit„ a
func˛ionarilor publici, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 157 din 23 februarie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Normele de conduit„ profesional„ prev„zute de
prezentul cod de conduit„ sunt obligatorii pentru persoanele
care ocup„ o func˛ie public„ Ón cadrul autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice ale administra˛iei publice centrale ∫i
locale, precum ∫i Ón cadrul autorit„˛ilor administrative
autonome, denumite Ón continuare autorit„˛i ∫i institu˛ii
publice.“
2. La articolul 7, alineatul (5) va avea urm„torul cuprins:
î(5) Prevederile prezentului cod de conduit„ nu pot fi
interpretate ca o derogare de la obliga˛ia legal„ a
func˛ionarilor publici de a furniza informa˛ii de interes public
celor interesa˛i, Ón condi˛iile legii, sau ca o derogare de la
dreptul func˛ionarului public de a face sesiz„ri Ón baza Legii
nr. 571/2004 privind protec˛ia personalului din autorit„˛ile
publice, institu˛iile publice ∫i din alte unit„˛i care
semnaleaz„ Ónc„lc„ri ale legii.”
îRolul autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice

3. Titlul capitolului III va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL III
Coordonarea, monitorizarea ∫i controlul aplic„rii
normelor de conduit„ profesional„“
4. La articolul 20, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 20. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici
coordoneaz„, monitorizeaz„ ∫i controleaz„ aplicarea
normelor prev„zute de prezentul cod de conduit„,
exercit‚nd urm„toarele atribu˛ii:
a) urm„re∫te aplicarea ∫i respectarea, Ón cadrul
autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice, a prevederilor prezentului
cod de conduit„;
b) elaboreaz„ studii ∫i analize privind respectarea
prevederilor prezentului cod de conduit„;
c) colaboreaz„ cu organiza˛iile neguvernamentale care
au ca scop promovarea ∫i ap„rarea intereselor legitime ale
cet„˛enilor Ón rela˛ia cu func˛ionarii publici.“
5. Dup„ articolul 20, se introduce un nou articol,
articolul 201, cu urm„torul cuprins:

Art. 201. — (1) Œn scopul aplic„rii eficiente a dispozi˛iilor prezentului cod
de conduit„, conduc„torii autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice vor desemna un
func˛ionar public, de regul„ din cadrul compartimentului de resurse umane,
pentru consiliere etic„ ∫i monitorizarea respect„rii normelor de conduit„.
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7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 194/21.III.2007

ii
g
ăr

fo

rm

Art. 23. — (1) Raportul anual cu privire la managementul func˛iei publice
∫i al func˛ionarilor publici, care se Óntocme∫te de Agen˛ia Na˛ional„ a
Func˛ionarilor Publici, trebuie s„ cuprind„ ∫i urm„toarele date:
a) num„rul ∫i obiectul sesiz„rilor privind cazurile de Ónc„lcare a normelor
de conduit„ profesional„;
b) categoriile ∫i num„rul de func˛ionari publici care au Ónc„lcat normele
de conduit„ moral„ ∫i profesional„;
c) cauzele ∫i consecin˛ele nerespect„rii prevederilor prezentului cod de
conduit„;
d) eviden˛ierea cazurilor Ón care func˛ionarilor publici li s-a cerut s„
ac˛ioneze sub presiunea factorului politic.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici poate s„ prezinte Ón
raportul anual, Ón mod detaliat, unele cazuri care prezint„ un interes
deosebit pentru opinia public„.“
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6. Articolele 21 ∫i 22 se abrog„.
7. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îPublicitatea cazurilor de Ónc„lcare
a normelor de conduit„
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(2) Persoanele prev„zute la alin. (1) exercit„ urm„toarele atribu˛ii:
a) acordarea de consultan˛„ ∫i asisten˛„ func˛ionarilor publici din cadrul
autorit„˛ii sau institu˛iei publice cu privire la respectarea normelor de
conduit„;
b) monitorizarea aplic„rii prevederilor prezentului cod de conduit„ Ón
cadrul autorit„˛ii sau institu˛iei publice;
c) Óntocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de
conduit„ de c„tre func˛ionarii publici din cadrul autorit„˛ii sau institu˛iei
publice.
(3) Atribu˛iile prev„zute la alin. (2) se exercit„ Ón temeiul unui act
administrativ emis de conduc„torul autorit„˛ii sau institu˛iei publice sau prin
completarea fi∫ei postului cu atribu˛ia distinct„ de consiliere etic„ ∫i
monitorizare a respect„rii normelor de conduit„.
(4) Rapoartele prev„zute la alin. (2) lit. c), aprobate de conduc„torul
autorit„˛ii sau institu˛iei publice, se comunic„ func˛ionarilor publici din cadrul
autorit„˛ii sau institu˛iei publice ∫i se transmit trimestrial, la termenele ∫i Ón
forma standard stabilite prin instruc˛iuni de Agen˛ia Na˛ional„ a
Func˛ionarilor Publici.
(5) Rapoartele autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice privind respectarea
normelor de conduit„ vor fi centralizate Óntr-o baz„ de date necesar„
pentru:
a) identificarea cauzelor care determin„ Ónc„lcarea normelor de conduit„
profesional„, inclusiv a constr‚ngerilor sau amenin˛„rilor exercitate asupra
unui func˛ionar public pentru a-l determina s„ Óncalce dispozi˛ii legale Ón
vigoare ori s„ le aplice necorespunz„tor;
b) identificarea modalit„˛ilor de prevenire a Ónc„lc„rii normelor de
conduit„ profesional„;
c) adoptarea m„surilor privind reducerea ∫i eliminarea cazurilor de
nerespectare a prevederilor legale.“

8. La articolul 24, dup„ alineatul (2) se introduce un
alineat nou, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Func˛ionarii publici nu pot fi sanc˛iona˛i sau
prejudicia˛i Ón niciun fel pentru sesizarea cu bun„-credin˛„ a
comisiei de disciplin„ competente, Ón condi˛iile legii, cu
privire la cazurile de Ónc„lcare a normelor de conduit„.“

Art. II. — Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit„
a func˛ionarilor publici, cu modific„rile ∫i complet„rile
aduse prin prezenta lege, se va republica

Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

EUGEN NICOLICEA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 martie 2007.
Nr. 50.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit„
a func˛ionarilor publici
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit„ a func˛ionarilor publici ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce

TRAIAN B√SESCU
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 186.
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LEGE
pentru modificarea anexelor nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile
de echipament ∫i materiale de resortul echipamentului, Ón timp de pace, ale personalului
din sectorul de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„
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Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordonan˛a
Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament ∫i
materiale de resortul echipamentului, Ón timp de pace, ale
personalului din sectorul de ap„rare na˛ional„, ordine
public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 143/1994, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La anexa nr. 1 îNorme privind drepturile de
echipament, Ón timp de pace, ale personalului din sectorul
de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, litera A va avea urm„torul cuprins:
îA. Pentru Ministerul Ap„r„rii:
Norma nr. 1 — pentru echiparea generalilor, ofi˛erilor,
mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor din for˛ele terestre ∫i for˛ele
aeriene
Norma nr. 2 — pentru echiparea amiralilor, ofi˛erilor,
mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor din for˛ele navale
Norma nr. 3 — pentru echiparea studen˛ilor ∫i elevilor
din institu˛iile militare de Ónv„˛„m‚nt ale for˛elor terestre ∫i
for˛elor aeriene
Norma nr. 4 — pentru echiparea studen˛ilor ∫i elevilor
din Academia ∫i ™coala Militar„ de Mai∫tri ale for˛elor
navale
Norma nr. 5 — pentru echiparea elevilor colegiilor
militare liceale ∫i ™colii de Aplica˛ie pentru Muzicile Militare,
ciclul liceal
Norma nr. 6 — pentru echiparea militarilor angaja˛i pe
baz„ de contract ∫i militarilor Ón termen din for˛ele terestre,
infanterie marin„ ∫i for˛ele aeriene
Norma nr. 7 — pentru echiparea elevilor din ∫colile de
aplica˛ii ∫i militarilor angaja˛i pe baz„ de contract care
urmeaz„ ori sunt absolven˛i ai cursurilor de formare
profesional„ Ón centrele de instruc˛ie ale for˛elor navale

Norma nr. 8 — pentru echiparea efectivelor participante
la misiuni interna˛ionale ∫i dotarea cu materiale de stat
major, preg„tire fizic„ ∫i diverse
Norma nr. 9 — pentru echiparea observatorilor militari
participan˛i la misiuni O.N.U., O.S.C.E. sau ale altor
organisme de securitate regional„
Norma nr. 10 — pentru Ónzestrarea cu echipament de
scen„ a personalului Ansamblului Artistic al Armatei, a
echipelor artistice ale Cercului Militar Na˛ional ∫i cercurilor
militare ale statelor majore ale categoriilor de for˛e ale
armatei
Norma nr. 11 — pentru Ónzestrarea unit„˛ilor sanitare
militare cu echipament de protec˛ie, cazarmament ∫i
materiale specifice, de resortul echipamentului
Norma nr. 12 — pentru Ónzestrarea cu echipament
special, de protec˛ie ∫i de lucru a personalului militar din
Ministerul Ap„r„rii.“
2. La anexa nr. 2 îNorme privind drepturile de materiale
de resortul echipamentului, Ón timp de pace, pentru
sectorul de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, litera A va avea urm„torul cuprins:
îA. Pentru Ministerul Ap„r„rii:
Norma nr. 13 — pentru Ónzestrarea cu cazarmament a
c„minelor militare de garnizoan„
Norma nr. 14 — pentru aprovizionarea ∫i consumul
materialelor de sp„lat ∫i igien„, de reparat ∫i Óntre˛inere a
echipamentului ∫i de gospod„rie
Norma nr. 15 — pentru Ónzestrarea cu vehicule hipo,
harna∫ament, materiale de Óntre˛inere ∫i reparare a
acestora, precum ∫i pentru potcovitul cailor
Norma nr. 16 — pentru aprovizionarea cu materiale
necesare conten˛iunii ∫i Óngrijirii c‚inilor de serviciu
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Norma nr. 17 — pentru aprovizionarea cu rechizite de
birou ∫i ∫colare
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Norma nr. 18 — pentru Ónzestrarea atelierelor de
croitorie, cizm„rie, lemn„rie, rot„rie ∫i fier„rie-potcov„rie.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 martie 2007.
Nr. 51.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1
∫i 2 la Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile
de echipament ∫i materiale de resortul echipamentului,
Ón timp de pace, ale personalului din sectorul de ap„rare
na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea anexelor nr. 1
∫i 2 la Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament ∫i
materiale de resortul echipamentului, Ón timp de pace, ale personalului din
sectorul de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 187.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Guineea
privind reglementarea datoriei Republicii Guineea c„tre Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti
la 1 noiembrie 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba
negocierea Ón vederea recuper„rii crean˛elor Rom‚niei provenite din activitatea de comer˛ exterior ∫i cooperare economic„
interna˛ional„, derulat„ Ónainte de 31 decembrie 1989, cu modific„rile ulterioare,
Ón 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.
Art. 1. — Se aprob„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea

datoriei Republicii Guineea c„tre Rom‚nia, semnat la
Bucure∫ti la 1 noiembrie 2006.

*) Traducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, administratorul
acordului prev„zut la art. 1, este autorizat s„ duc„ la
Óndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. — Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. este
autorizat„ s„ realizeze opera˛iunile bancare potrivit
prevederilor acordului prev„zut la art. 1.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul delegat pentru comer˛,
Iuliu Winkler
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 253.
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ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei
Republicii Guineea c„tre Rom‚nia*)

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 5

Partea rom‚n„ desemneaz„ Banca Comercial„
Rom‚n„ — S.A. (sau alt„ banc„ rom‚n„ autorizat„) pentru
primirea transferurilor ∫i partea guineez„ desemneaz„
Banca Central„ a Republicii Guineea pentru efectuarea
transferurilor.
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Soldul conturilor reprezent‚nd datoria Republicii Guineea
c„tre Rom‚nia la data de 31 decembrie 2005 este de
20.385.403,24 dolari SUA.
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Œn cadrul continu„rii dezvolt„rii rela˛iilor economice dintre cele dou„ ˛„ri, Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Guineea, denumite Ón continuare p„r˛i, au convenit lichidarea datoriei Republicii Guineea c„tre Rom‚nia, dup„ cum
urmeaz„:
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ARTICOLUL 2
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Lu‚nd Ón considerare termenii Köln, conform Procesuluiverbal Óncheiat cu Clubul de la Paris la 15 mai 2001,
p„r˛ile au convenit reducerea cu 90% a sumei men˛ionate
la art. 1. Soldul rezultat ca urmare a reducerii este de
2.038.540,32 dolari SUA ∫i va fi achitat Ón conformitate cu
art. 3.

es

ARTICOLUL 3

D

a) Suma de 2.038.540,32 dolari SUA va fi rambursat„
Óntr-o perioad„ de 3 ani, Ón tran∫e semestriale egale ∫i
succesive de 339.756,72 dolari SUA.
b) Rata dob‚nzii ce se va aplica Óncep‚nd cu data
intr„rii Ón vigoare a prezentului acord este de 2%/an.
ARTICOLUL 4

a) Fiecare plat„ va fi efectuat„ Ón cel mult 30 de zile
lucr„toare de la data scaden˛ei (ultima zi a semestrului),
prin transfer bancar Ón dolari SUA, conform prevederilor
art. 3.
b) Semestrele vor fi calculate cu Óncepere de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentului acord, conform art. 8.
c) Œn caz de Ónt‚rziere a pl„˛ilor, asupra tran∫ei
neachitate (capital + dob‚nd„) se va aplica o dob‚nd„
penalizatoare de 1,5%/an.
Pentru partea rom‚n„,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

ARTICOLUL 6

Toate diferendele ce pot ap„rea din nerespectarea sau
interpretarea prezentului acord vor fi reglementate de
ambele p„r˛i pe cale amiabil„.
ARTICOLUL 7

Prezentul acord poate fi modificat sau completat doar
printr-un acord adi˛ional, semnat Óntre cele dou„ p„r˛i.
ARTICOLUL 8

a) Fiecare parte trebuie s„ notifice celeilalte p„r˛i, Ón
scris, prin canale diplomatice, Óndeplinirea procedurilor
legale interne pentru aprobarea prezentului acord, care va
intra Ón vigoare la data ultimei notific„ri.
b) Prezentul acord va r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ c‚nd
toate obliga˛iile reciproce ce decurg din acesta vor fi
realizate.
Semnat la Bucure∫ti la 1 noiembrie 2006, Ón dou„
exemplare originale, Ón limba francez„, ambele texte av‚nd
aceea∫i for˛„ juridic„.
Pentru partea guineez„,
Madikaba Camara

*) Traducere.
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

HOT√R¬RE
privind trecerea unei construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iei prev„zute la art. 1 se face Ón vederea scoaterii
din func˛iune ∫i demol„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iei prev„zute la art. 1, Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Ó∫i va actualiza Ón mod
corespunz„tor datele din eviden˛a cantitativ-valoric„.

ce

Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unei construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, situat„ Ón municipiul Giurgiu,
str. Doroban˛i nr. 18, jude˛ul Giurgiu, identificat„ potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 262.
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DATELE DE IDENTIFICARE

Num„rul de inventar atribuit
de Ministerul Finan˛elor Publice

— Suprafa˛a imobilului = 154,67 m2
— Valoarea de inventar a imobilului = 12.005 lei

Cod 8.29.06
Nr. inv. 101.858
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Caracteristicile bunului care trece
Ón domeniul privat al statului

us

Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei

GUVERNUL ROM¬NIEI
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Municipiul Giurgiu,
str. Doroban˛i nr. 18,
jude˛ul Giurgiu

Persoana juridic„
care administreaz„ imobilul

cl

Adresa imobilului
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ale construc˛iei aflate Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei,
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia

D

es

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil aflat Ón domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Justi˛iei Ón administrarea Administra˛iei Na˛ionale a Penitenciarelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil aflat Ón
domeniul public al statului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului Justi˛iei
Ón administrarea Administra˛iei Na˛ionale a Penitenciarelor.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 263.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat Ón domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justi˛iei Ón
administrarea Administra˛iei Na˛ionale a Penitenciarelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Statul rom‚n,
cod 8.29.07
Ón administrarea
nr. MF 145.407
Administra˛iei Na˛ionale
a Penitenciarelor

ORGANELOR

Cl„dire cu 9 niveluri: demisol, parter,
mezanin ∫i 6 etaje
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 3.260 m2
Suprafa˛a util„ = 2.437 m2
Suprafa˛a terenului = 570 m2

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

el

ADMINISTRAﬁIEI

CENTRALE

an

ALE

ALE

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

ce

ACTE

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Justi˛iei

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

fiz
i

Bucure∫ti, Str. Arcului nr. 12,
sectorul 2

Persoana juridic„
de la care se transmite
imobilul

or

Locul unde este situat
imobilul
care se transmite

pe

rs
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ite
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ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu
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Œn 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,
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ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
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Art. I. — Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului
nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea valorilor limit„, a valorilor de prag ∫i a criteriilor ∫i
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de
azot ∫i oxizilor de azot, pulberilor Ón suspensie (PM10 ∫i
PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon ∫i
ozonului Ón aerul Ónconjur„tor, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 4, dup„ alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Metodele de evaluare preliminar„ ∫i rezultatele
ob˛inute se transmit Comisiei Europene.“
2. Dup„ articolul 7 se introduce men˛iunea:
îPrezentul ordin transpune:
a) art. 2 pct. 6, art. 5, art. 6(2)—(5), art. 10, art. 11(1)
lit. d), art. 13(1) ∫i anexa nr. 1 sec˛iunea I ∫i sec˛iunea
a II-a pct. 7 ∫i 8 din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE
privind evaluarea ∫i managementul calit„˛ii aerului, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 296
din 21 noiembrie 1996;
b) art. 2 pct. 10—14 ∫i 16, art. 3(1)—(3), art. 4(1) ∫i
(2), art. 5(1)—(3), art. 6, art. 7(1)—(6), art. 8(1), art. 8(3) ∫i
(4), art. 12(1) ∫i anexele nr. 1—9 din Directiva Consiliului
nr. 99/30/CE privind valorile limit„ pentru dioxid de sulf,
dioxid de azot ∫i oxizi de azot, particule Ón suspensie ∫i
plumb Ón aerul atmosferic, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 163 din 29 iunie 1999;

c) art. 2, art. 3(1), art. 4, art. 5(1) alin. 1, art. 5(2)—(6),
art. 7(1), art. 7(3), art. 10(1) ∫i anexele nr. 1—7 din
Directiva Parlamentului European ∫i a Consiliului
nr. 2000/69/CE privind valorile limit„ pentru benzen ∫i
monoxid de carbon Ón aerul atmosferic, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 313
din 13 decembrie 2000;
d) art. 2 pct. 3, 6, 9, 10, 12 ∫i 13, art. 3(1), art. 4(1),
art. 6(1)—(3), art. 7(1), art. 9(1)—(4), art. 10, art. 15(1) ∫i
anexele 1, 2, 3 pct. II, 4, 6, 7, 8 din Directiva
Parlamentului European ∫i a Consiliului nr. 2002/3/CE
privind poluarea aerului cu ozon, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 67 din
9 martie 2002.“
3. La anex„, dup„ alineatul (5) al articolului 65 se
introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urm„torul
cuprins:
î(6) Odat„ cu raportarea privind concentra˛iile orare
conform prevederilor articolelor 241—245 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 243/2000 privind protec˛ia
atmosferei, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 655/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
informeaz„ Comisia European„ cu privire la datele
prev„zute la alin. (3).“
4. La anex„, dup„ articolul 66 se introduce un nou
articol, articolul 661, cu urm„torul cuprins:
î661. — (1) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia
mediului transmite Comisiei Europene urm„toarele informa˛ii
cu privire la nivelul concentra˛iilor de ozon:
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— art. 3(2), art. 4(2), art. 5 ∫i art. 15(1) din Directiva
Parlamentului European ∫i a Consiliului nr. 2002/3/CE
privind poluarea aerului cu ozon, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 67 din
9 martie 2002.“
Art. IIII. — Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„rii
apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localit„˛ilor
izolate care pot depozita de∫eurile municipale Ón depozitele
existente ce sunt exceptate de la respectarea unor
prevederi ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 349/2005 privind
depozitarea de∫eurilor, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, se
completeaz„, dup„ cum urmeaz„:
— La articolul 3, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
transmite Comisiei Europene, Ón termen de 2 ani de la
data ader„rii, lista a∫ez„rilor izolate care sunt exceptate de
la unele prevederi ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 349/2005
privind depozitarea de∫eurilor, cuprinse Ón anexa la
prezentul ordin.“
Art. IV. — Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor ∫i al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind protec˛ia mediului ∫i Ón special a solurilor, c‚nd se
utilizeaz„ n„molurile de epurare Ón agricultur„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 959 din
19 octombrie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 5, men˛iunea se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
îPrezentul ordin transpune Directiva Consiliului
nr. 86/278/CEE privind protec˛ia mediului ∫i Ón special a
solurilor, c‚nd se utilizeaz„ n„molurile de epurare Ón
agricultur„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, modificat„ prin
Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea
∫i ra˛ionalizarea rapoartelor asupra implement„rii anumitor
directive referitoare la mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie
1991, ∫i Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE de
adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozi˛iilor privind
comitetele care asist„ Comisia Ón exercitarea atribu˛iilor
sale de executare prev„zute Ón actele Consiliului adoptate
Ón conformitate cu procedura de consultare (unanimitate),
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003.“
2. Œn anexa îNorme tehnice privind protec˛ia mediului
∫i Ón special a solurilor, c‚nd se utilizeaz„ n„molurile de
epurare Ón agricultur„“, capitolul III îAtribu˛ii ∫i r„spunderi
ale autorit„˛ii competente“, la atribu˛iile Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor se introduce o nou„ liter„,
litera c), cu urm„torul cuprins:
îc) preg„te∫te, odat„ la 3 ani, un raport elaborat pe
baza chestionarului sau a oric„rui alt format comunicat de
Comisia European„ Ón conformitate cu procedura prev„zut„
la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind
standardizarea ∫i ra˛ionalizarea rapoartelor asupra
implement„rii anumitor directive referitoare la mediu ∫i Ól
transmite Comisiei Europene.“
Art. V. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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a) pentru fiecare lun„, din aprilie ∫i p‚n„ Ón septembrie,
astfel:
— cel mai t‚rziu la sf‚r∫itul lunii urm„toare, pentru
fiecare zi de dep„∫ire a pragului de informare ∫i/sau alert„,
urm„toarele informa˛ii: data, num„rul total de ore de
dep„∫ire, valorile maxime de ozon pe 1 h;
— cel mai t‚rziu la data de 31 octombrie a fiec„rui an,
orice alte informa˛ii specificate Ón anexa nr. 1 sec˛iunea B,
anexa nr. 1 sec˛iunea C pct. C.3 ∫i sec˛iunea D, anexa
nr. 4 sec˛iunea C pct. C.2, anexa nr. 2 sec˛iunile B ∫i C;
b) pe fiecare an calendaristic ∫i nu mai t‚rziu de
30 septembrie din anul urm„tor, informa˛iile validate
prev„zute Ón anexa nr. 1 sec˛iunea B, anexa nr. 1
sec˛iunea C pct. C.3 ∫i sec˛iunea D, anexa nr. 4
sec˛iunea C pct. C2, anexa nr. 2 sec˛iunile B ∫i C ∫i
concentra˛iile medii anuale pe anul respectiv, pentru
substan˛ele precursoare ale ozonului prev„zute Ón anexa
nr. 6.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
Ónainteaz„ Comisiei Europene din 3 Ón 3 ani, Ón cadrul
raportului sectorial prev„zut la art. 4 din Directiva
Consiliului nr. 91/692/CEE ∫i cel mai t‚rziu la
30 septembrie urm„tor fiec„rei perioade de 3 ani,
urm„toarele:
— informa˛ii cu analiza nivelurilor de ozon observate
sau evaluate, dup„ caz, Ón zonele ∫i aglomer„rile
prev„zute la art. 18 alin. (1);
— informa˛ii privind m„surile de orice fel luate sau
planificate conform art. 4 alin. (2); ∫i
— informa˛ii privind deciziile asupra planurilor de ac˛iune
pe termen scurt ∫i privind elaborarea ∫i con˛inutul, precum
∫i estimarea efectelor acestor planuri Óntocmite conform
art. 19 alin. (1) ∫i (2).“
5. La capitolul V, sec˛iunea 3 îFormular de raportare a
rezultatelor evalu„rii“ se abrog„.
6. Articolul 67 se abrog„.
Art. II. — Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului
nr. 745/2002 privind stabilirea aglomer„rilor ∫i clasificarea
aglomer„rilor ∫i zonelor pentru evaluarea calit„˛ii aerului Ón
Rom‚nia, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 739 din 9 octombrie 2002, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 7 se introduce men˛iunea:
îPrezentul ordin transpune:
— art. 9, art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE
privind evaluarea ∫i managementul calit„˛ii aerului, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L 296 din 21 noiembrie 1996;
— art. 2 pct. 15, art. 3(4), art. 5(4) ∫i (5), art. 7(1)
alin. 2 ∫i art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE
privind valorile limit„ pentru dioxid de sulf, dioxid de azot
∫i oxizi de azot, particule Ón suspensie ∫i plumb Ón aerul
atmosferic, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 163 din 29 iunie 1999;
— art. 5(1) alin. 2 ∫i art. 10(1) din Directiva Consiliului
nr. 2000/69/CE privind valorile limit„ pentru benzen ∫i
monoxid de carbon Ón aerul atmosferic, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 313
din 13 decembrie 2000;
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Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 27.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor ∫i normelor tehnice privind producerea Ón vederea
comercializ„rii, controlul, certificarea calit„˛ii ∫i comercializarea semin˛elor de plante furajere
Œn baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ∫i certificarea
calit„˛ii, comercializarea semin˛elor ∫i a materialului s„ditor, precum ∫i Ónregistrarea soiurilor de plante,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale implementare politici sectoriale ∫i de pia˛„ nr. 92.120 din
6 februarie 2007,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
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1. Anexa nr. 2 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
nr. 1, care face parte integrant„ din prezentul ordin.
2. Anexa nr. 7 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
nr. 2, care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

pe

Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor
∫i normelor tehnice privind producerea Ón vederea
comercializ„rii, controlul, certificarea calit„˛ii ∫i comercializarea
semin˛elor de plante furajere, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

ite

a

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
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Bucure∫ti, 2 martie 2007.
Nr. 148.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.263/2005)
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CONDIﬁIILE PE CARE TREBUIE S√ LE ŒNDEPLINEASC√ S√M¬NﬁA
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S„m‚n˛a Certificat„

D

1. S„m‚n˛a trebuie s„ aib„ suficient„ identitate ∫i
puritate varietal„. Œn special, s„m‚n˛a din speciile
men˛ionate mai jos trebuie s„ respecte urm„toarele norme
sau alte condi˛ii. Puritatea varietal„ minim„ este:
a) Poa pratensis, variet„˛i vizate la lit. c) ii) paragraful 4
din anexa nr. 1, Brassica napus var. napobrassica ∫i
Brassica oleracea convar. acephala: 98%;
b) Pisum sativum, Vicia faba:

— s„m‚n˛a Certificat„ prima genera˛ie: 99%;
— s„m‚n˛a Certificat„ a doua genera˛ie: 98%.
Puritatea varietal„ minim„ este controlat„ Ón principal
prin inspec˛ii oficiale Ón c‚mp efectuate Ón condi˛iile
prev„zute Ón anexa nr. 1.
2. S„m‚n˛a trebuie s„ respecte urm„toarele norme sau
alte condi˛ii Ón ceea ce prive∫te germina˛ia, puritatea fizic„
∫i con˛inutul de semin˛e din alte specii de plante, inclusiv
semin˛e de lupin de alte culori ∫i semin˛e de lupin amar:
A. Tabel*):

*) Tabelul este reprodus Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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B. Norme sau alte condi˛ii aplicabile cu referire la
tabelul din sec˛iunea I pct. 2 lit. A:
a) toate semin˛ele proaspete ∫i s„n„toase negerminate
dup„ pretratament sunt considerate semin˛e germinabile;
b) Ón cadrul cantit„˛ii maxime indicate, semin˛ele tari
prezente sunt considerate semin˛e capabile s„ germineze;
c) un con˛inut gravimetric maxim total de 0,8% din
greutate, de semin˛e de alte specii de Poa, nu se
consider„ ca impuritate;
d) un con˛inut gravimetric maxim de 1% din greutate,
de semin˛e de Trifolium pratense, nu se consider„ ca
impuritate;
e) un con˛inut gravimetric maxim total de 0,5% din
greutate, de semin˛e de Lupinus albus, Lupinus angustifolius,
Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica,
Vicia sativa, Vicia villosa, Óntr-o alt„ specie corespondent„ nu
se consider„ ca impuritate;
f) procentul maxim fixat Ón greutate al semin˛elor dintr-o
singur„ specie nu se aplic„ semin˛elor de Poa spp.;

g) un con˛inut maxim total de dou„ semin˛e de Avena
fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis Óntr-o prob„ de
greutate stabilit„ nu se consider„ impuritate dac„ o a doua
prob„ de aceea∫i greutate nu con˛ine semin˛ele acestor
specii;
h) prezen˛a unei semin˛e de Avena fatua, Avena
ludoviciana, Avena sterilis Óntr-o prob„ de greutate stabilit„
nu se consider„ impuritate dac„ o a doua prob„ Ón
greutate dubl„ fa˛„ de aceea stabilit„ este liber„ de
semin˛ele acestor specii;
i) num„rarea semin˛elor de Avena fatua, Avena
ludoviciana, Avena sterilis nu se efectueaz„ dec‚t dac„
exis„ dubii cu privire la Óndeplinirea condi˛iilor fixate Ón
coloana 12;
j) num„rarea semin˛elor de Cuscuta spp. nu se
efectueaz„ dec‚t dac„ exist„ dubii cu privire la Óndeplinirea
condi˛iilor fixate Ón coloana 13;
k) prezen˛a unei semin˛e de Cuscuta spp. Óntr-o prob„
de greutate stabilit„ nu se consider„ impuritate dac„ o a
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3. Prezen˛a organismelor d„un„toare care reduc
valoarea de utilizare a semin˛elor trebuie s„ fie la un nivel
c‚t mai redus posibil.
SECﬁIUNEA a II-a
S„m‚n˛a Baz„

ce

Sub rezerva prevederilor de mai jos, condi˛iile stabilite Ón
sec˛iunea I a acestei anexe se aplic„ ∫i semin˛elor Baz„:
1. s„m‚n˛a de Pisum sativum, Brassica napus var.
napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba
∫i soiurile de Poa pratensis vizate la lit. c) ii) din paragraful
4 din anexa nr. 1 sunt Ón concordan˛„ cu urm„toarele
norme sau cu alte condi˛ii:
Puritatea varietal„ minim„ este de 99,7%.
Puritatea varietal„ minim„ este examinat„ Ón principal
prin inspec˛ii Ón c‚mp efectuate Ón conformitate cu condi˛iile
prev„zute Ón anexa nr. 1.
2. S„m‚n˛a trebuie s„ satisfac„ urm„toarele norme sau
alte condi˛ii:
A. Tabel*):
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doua prob„ de aceea∫i greutate este liber„ de semin˛ele
de Cuscuta spp.;
l) greutatea probei pentru num„rarea semin˛elor de
Cuscuta spp. este dublul greut„˛ii stabilite Ón coloana 4 a
anexei III pentru specia corespunz„toare;
m) prezen˛a unei semin˛e de Cuscuta spp. Óntr-o prob„
de greutate stabilit„ nu se consider„ impuritate dac„ o a
doua prob„ de greutate dubl„ este liber„ de semin˛e de
Cuscuta spp.;
n) num„rarea semin˛elor de Rumex spp., altele dec‚t
Rumex acetosella ∫i Rumex maritimus, nu se efectueaz„
dec‚t dac„ exist„ dubii cu privire la Óndeplinirea condi˛iilor
fixate Ón coloana 14;
o) procentul numeric de semin˛e de lupin de alt„
culoare nu trebuie s„ dep„∫easc„:
— 2% pentru lupinul amar;
— 1% pentru lupin, altul dec‚t lupinul amar;
p) procentul Ón num„r de semin˛e de lupin amar Ón alte
variet„˛i dec‚t cele de lupin amar nu trebuie s„
dep„∫easc„ 2,5%.
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*) Tabelul este reprodus Ón facsimil.
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SECﬁIUNEA a III-a
S„m‚n˛a Comercial„

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Sub rezerva prevederilor de mai jos, condi˛iile stabilite
Ón sec˛iunea I pct. 2 ∫i 3 din prezenta anex„ se aplic„ ∫i
semin˛elor Comerciale:
1. Procentele Ón greutate stabilite Ón coloanele 5 ∫i 6
ale tabelului din sec˛iunea I pct. 2 lit. A din prezenta
anex„ se m„resc cu 1%.
2. Pentru Poa annua un con˛inut maxim total de 10%
din greutate de semin˛e de alte specii de Poa nu se
consider„ impuritate.
3. Pentru Poa spp., altele dec‚t Poa annua, un con˛inut
maxim total de 3% din greutate de semin˛e de alte specii
de Poa nu se consider„ impuritate.
4. Pentru Hedisarum coronarium un con˛inut maxim total
de 1% din greutate de semin˛e de Melilotus spp. nu se
consider„ impuritate.
5. Condi˛ia d) stabilit„ Ón sec˛iunea I pct. 2 din prezenta
anex„ pentru Lotus corniculatus nu se aplic„.
6. Pentru speciile de lupin:
a) puritatea fizic„ minim„ este de 97% din greutate;
b) procentul numeric de semin˛e de lupin de alt„
culoare nu trebuie s„ dep„∫easc„:
— pentru lupinul amar: 4%;
— pentru speciile de lupin, altele dec‚t lupinul amar, 2%.
7. Pentru Vicia spp. un con˛inut maxim total de 6% din
greutate de semin˛e de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de
alte specii cultivate apar˛in‚nd altor specii corespondente
nu se consider„ impuritate.
8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa
puritatea fizic„ minim„ este de 97% din greutate.
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B. Norme ∫i alte condi˛ii aplicabile atunci c‚nd se face
referire la tabelul din sec˛iunea a II-a pct. 2 lit. A din
prezenta anex„:
a) un con˛inut maxim total de 80 de semin˛e de Poa
spp. nu se consider„ impuritate;
b) condi˛ia stabilit„ Ón coloana 3 nu se aplic„ semin˛elor
de Poa spp. Con˛inutul maxim total Ón semin˛e de Poa spp.
dintr-o alt„ specie dec‚t cea examinat„ nu trebuie s„
dep„∫easc„ 1 Óntr-o prob„ de 500 de semin˛e;
c) un con˛inut maxim total de 20 de semin˛e de Poa
spp. nu este considerat impuritate;
d) determinarea num„rului de semin˛e de Melilotus spp.
nu se efectueaz„ dec‚t atunci c‚nd exist„ dubii cu privire
la respectarea condi˛iei stabilite Ón coloana 7;
e) prezen˛a unei semin˛e de Melilotus spp. Óntr-o prob„
de greutate fixat„ nu se consider„ impuritate dac„ o a
doua prob„ de greutate dubl„ este liber„ de semin˛e de
Melilotus spp.;
f) condi˛ia c) stabilit„ Ón sec˛iunea I pct. 2 din prezenta
anex„ nu se aplic„;
g) condi˛ia d) stabilit„ Ón sec˛iunea I pct. 2 din prezenta
anex„ nu se aplic„;
h) condi˛ia e) stabilit„ Ón sec˛iunea I pct. 2 din prezenta
anex„ nu se aplic„;
i) condi˛ia f) stabilit„ Ón sec˛iunea I pct. 2 din prezenta
anex„ nu se aplic„;
j) condi˛iile k) ∫i m) stabilite Ón sec˛iunea I pct. 2 din
prezenta anex„ nu se aplic„;
k) procentul Ón num„r de semin˛e de lupin amar Ón
celelalte variet„˛i de lupin amar nu trebuie s„ fie mai mare
de 1%.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.263/2005)
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CERINﬁE SUPLIMENTARE SAU MAI STRICTE
pentru producerea, certificarea ∫i comercializarea semin˛ei de plante furajere Ón Rom‚nia
I. PRODUCEREA SEMINﬁELOR
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A. Œnscrierea la multiplicare a culturilor semincere
1. Operatorii economici Ónregistra˛i pentru producerea de
s„m‚n˛„ pot cere Ónscrierea pentru multiplicare a unei
culturi semincere de plante furajere pe un document
denumit Declara˛ie de multiplicare, prev„zut Ón anexa nr. 8,
care se Ónainteaz„ de c„tre ace∫tia autorit„˛ii de certificare
ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorial„ unde este
amplasat„ cultura semincer„, p‚n„ la data de 1 decembrie
pentru culturile semincere de toamn„, 1 mai pentru culturile
semincere de prim„var„. Dup„ aceste date, prin excep˛ie,
dac„ inspectarea culturii la data depunerii Declara˛iei de
multiplicare permite luarea unor decizii corecte, pe faze de
vegeta˛ie, de c„tre inspectorul oficial, se poate accepta
Ónscrierea.
2. O cultur„ semincer„ se poate Ónscrie pentru
multiplicare dac„ Declara˛ia de multiplicare este Ónso˛it„ de:
a) un contract de multiplicare Óntre multiplicator
(amelioratorul sau men˛in„torul ori un alt operator economic
care a dob‚ndit dreptul de proprietate asupra semin˛ei) ∫i
un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau
b) o declara˛ie proprie, din care s„ reias„ c„
multiplicatorul (amelioratorul sau men˛in„torul ori un alt
operator economic care a dob‚ndit dreptul de proprietate
asupra semin˛ei) Ó∫i multiplic„ singur s„m‚n˛a; sau
c) o declara˛ie sau contract de redeven˛„ din care s„
reias„ c„ men˛in„torul Ó∫i d„ acordul pentru multiplicarea
unui soi protejat de c„tre alt multiplicator;

d) Ón cazul semin˛ei importate, conform sistemului
OCDE, Ón vederea multiplic„rii: acordul men˛in„torului sau
furnizorului semin˛ei soiului respectiv pentru comercializarea
semin˛ei multiplicate ori acordul (acceptul) autorit„˛ii de
certificare din ˛ara din care provine s„m‚n˛a pentru
multiplicarea soiului ∫i condi˛iile sub care se multiplic„
s„m‚n˛a, transmis la INCS.
3. îDeclara˛ia de multiplicare“ va fi, de asemenea,
Ónso˛it„ de urm„toarele documente:
a) copie dup„ documentele de calitate Ón care se
stabilesc provenien˛a sau originea ∫i categoria biologic„;
b) toate etichetele oficiale din care, dup„ verificare,
inspectorul re˛ine o etichet„ din fiecare lot;
c) schi˛a topografic„ de amplasare a culturii ∫i a
culturilor premerg„toare;
d) descrierea morfologic„ ∫i fiziologic„ a soiurilor Ón
cazul Ón care acestea nu sunt descrise Ón catalogul na˛ional
sau nu sunt disponibile autorit„˛ii de certificare.
4. O cultur„ se consider„ Ónscris„ dac„, Ón urma
verific„rii documentelor ∫i a pl„˛ii contravalorii presta˛iilor,
satisface condi˛iile preliminare obligatorii pentru Ónfiin˛area
acesteia.
5. Motivele de respingere sau de am‚nare a cererii
trebuie comunicate solicitantului, Ón scris, Ón termen de
maximum 10 zile de la data solicit„rii.
6. Fiecare cultur„ semincer„ admis„ Ón vederea
certific„rii oficiale ori sub supraveghere oficial„ poart„ unul
sau mai multe numere de identitate Ónscrise de ITCSMS

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 194/21.III.2007

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

b) certificat sau buletin de analiz„, eliberate de un
laborator oficial ori de un laborator acreditat ∫i recunoscut
de autoritatea din ˛ara respectiv„;
c) eticheta furnizorului pentru ambalajele mici CE A
sau CE B.
C. Documentele de calitate Ónso˛itoare ale semin˛elor din
import din ˛„ri ter˛e sunt:
a) certificat de puritate varietal„, tip OCDE pentru ˛„rile
afiliate la acest sistem sau îField inspection“ pentru
celelalte ˛„ri;
b) certificat (buletin) interna˛ional de analiz„ tip ISTA,
eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat
de Asocia˛ia Interna˛ional„ de Testare a Semin˛elor (ISTA),
sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din ˛ara
respectiv„;
c) eticheta tip OCDE.
2. Œn cadrul inspec˛iei culturii semincere inspectorul
verific„ urm„toarele:
a) documentele de provenien˛„ ∫i documentele de
descriere a caracterelor genealogice ale componen˛ilor sau
descrierea caracterelor morfologice ∫i a Ónsu∫irilor
fiziologice;
b) distan˛ele de izolare, rota˛ia, identificarea culturii
semincere printr-o etichet„ la fiecare lot (parcel„);
c) determinarea purit„˛ii varietale av‚nd Ón vedere
metodele descrise Ón îManualul OCDE privind certificarea
purit„˛ii varietale a semin˛elor destinate comer˛ului
interna˛ional“, anexa nr. 2 îInspec˛ia Ón c‚mp a culturilor
semincere“.
Œn cadrul inspec˛iei se examineaz„ un num„r c‚t mai
mare de plante, acest num„r depinz‚nd de dificultatea cu
care pot fi determinate caracterele componen˛ilor parentali,
ai soiului ∫i uniformitatea lor. Examinarea se efectueaz„
prin determinarea caracterelor plantelor examinate
comparativ cu descrierea oficial„ DUS a soiului respectiv,
iar rezultatele se Ónscriu Ón Fi∫a de control, stabilit„ de
autoritatea oficial„ ∫i adaptat„ de inspector cerin˛elor de
control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se
vor gestiona prin sistemul informatic na˛ional al INCS;
d) cultura semincer„ se examineaz„ Ón perioadele
optime de vegeta˛ie, Ón special Ón perioada Ónspicatului la
graminee furajere, Ón perioada Ónfloritului la leguminoase
furajere, ∫i se urm„re∫te dac„ s-au eliminat plantele
netipice ∫i cele atacate de organismele d„un„toare;
e) num„rul de verific„ri este de minimum una sau ori
de c‚te ori inspectorul consider„ necesar, iar m„rimea,
num„rul ∫i distribu˛ia punctelor de verificare elementare se
stabilesc de inspector Ón conformitate cu metodele Ón
vigoare;
f) Ón cazul Ón care cultura semincer„ nu Óndepline∫te
condi˛iile din prezentele reguli ∫i norme, inspectorul anun˛„,
Ón scris, multiplicatorul printr-un raport Óntocmit cu datele
din Fi∫a de control, iar multiplicatorul, la cerere, Ón termen
de maximum 3 zile poate solicita o reinspec˛ie. Dac„ ∫i Ón
urma reinspec˛iei cultura semincer„ nu Óndepline∫te
condi˛iile din prezentul ordin, aceasta se respinge ∫i
inspectorul elibereaz„ îDocumentul de inspec˛ie Ón c‚mp“
cu decizia îrespins„“, conform modelului din anexa nr. 8;
g) Ón cazul Ón care cultura semincer„ nu Óndepline∫te
condi˛iile din prezentele reguli ∫i norme pentru categoria
respectiv„, dar Óndepline∫te condi˛iile pentru o categorie
inferioar„, inspectorul anun˛„, Ón scris, multiplicatorul printr-un
raport Óntocmit cu datele din Fi∫a de control, iar
multiplicatorul, la cerere, Ón termen de maximum 3 zile
decide dac„ dore∫te declasarea. Œn cazul Ón care se
hot„r„∫te declasarea, inspectorul poate elibera îDocumentul
de inspec˛ie Ón c‚mp“ cu decizia îadmis„ cu declasare“.
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sau LCCSMS pe Declara˛ia de multiplicare. Num„rul de
identitate este folosit pentru identificarea culturii ∫i a
partidei de s„m‚n˛„.
7. Operatorii economici Ónregistra˛i pentru producerea de
s„m‚n˛„ trebuie s„ notifice ITCSMS sau LCCSMS inten˛ia
de amestecare a unor partide.
B. Obliga˛iile operatorilor economici Ónregistra˛i pentru
producerea de s„m‚n˛„
Operatorii economici Ónregistra˛i pentru producerea
semin˛elor (multiplicatorii) au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ cear„ autorit„˛ii de certificare, prin Declara˛ia de
multiplicare, la termenele fixate, Ónscrierea pentru inspec˛ia
Ón c‚mp a culturilor semincere destinate multiplic„rii;
b) s„ Ónso˛easc„, prin responsabilul sau reprezentantul
s„u, inspectorul, la cererea acestuia, atunci c‚nd acesta
efectueaz„ inspec˛ia Ón c‚mp ∫i s„ contrasemneze de
primirea unei copii a Fi∫ei de control;
c) s„ pun„ la dispozi˛ia inspectorului, la cererea
acestuia, toate documentele necesare verific„rii activit„˛ii Ón
vederea certific„rii semin˛elor, inclusiv metoda de producere
∫i descrierea componen˛ilor sau a soiurilor;
d) s„ permit„ men˛in„torului, multiplicatorului sau
reprezentan˛ilor acestora, dup„ caz, s„ verifice respectarea
normelor de men˛inere a identit„˛ii ∫i purit„˛ii varietale ∫i a
altor elemente de calitate, Ón toate fazele de producere a
semin˛elor;
e) s„ ˛in„ eviden˛a produc˛iei, tranzac˛iilor ∫i a stocurilor
de semin˛e Ón îRegistrul de intr„ri ∫i ie∫iri“;
f) s„ aib„ personal tehnic calificat Ón domeniul de
activitate de producere a semin˛elor, instruit ∫i atestat Ón
cursurile de instruire efectuate de ITCSMS ∫i LCCSMS;
g) s„ sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de c‚te ori
apar situa˛ii deosebite care pot influen˛a calitatea
semin˛elor;
h) Ón plus, men˛in„torii trebuie s„ completeze la zi
îRegistrul de selec˛ie conservativ„“;
i) Ón plus, men˛in„torii trebuie s„ elibereze documentul
de garantare a autenticit„˛ii pentru s„m‚n˛a Amelioratorului,
destinat„ multiplic„rii;
j) s„ anun˛e cu 3 zile Ónainte de recoltat data, respectiv
ora, Ónceperii recoltatului, pentru ca inspectorul s„
e∫antioneze un e∫antion martor din fiecare lot sau partid„,
Ónainte de expedierea semin˛ei pentru prelucrare ori de
efectuarea amestecului. E∫antionul se divide Ón dou„
sube∫antioane pentru p„strare, unul la ITCSMS sau
LCCSMS ∫i cel„lalt la produc„tor, respectiv prelucr„tor;
k) s„ respecte prezentele reguli ∫i norme.
C. Inspec˛ia Ón c‚mp a culturilor semincere
Obiective de control
1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, dup„
caz, provenien˛a sau originea ∫i categoria biologic„ la
Ónfiin˛area unei culturi semincere sunt:
A. Documente emise Ón Rom‚nia:
a) Registrul de selec˛ie conservativ„, pentru men˛inerea
semin˛elor din categoriile biologice s„m‚n˛a Amelioratorului,
Prebaz„, Baz„, dup„ caz;
b) Act de garantare a autenticit„˛ii, pentru s„m‚n˛a
Amelioratorului;
c) îDocumentul oficial de certificare“ al lotului de
s„m‚n˛„ pentru s„m‚n˛a certificat„ oficial sau sub
supraveghere oficial„, care poate fi formularul tipizat oficial
ori îDocumentul de calitate ∫i conformitate al furnizorului“
∫i/sau eticheta oficial„, vigneta oficial„ sau îDocumentul de
inspec˛ie Ón c‚mp“.
B. Documente emise Ón ˛„ri membre CE:
a) eticheta oficial„ tip CE;
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Ónseriat de autoritate, conform modelului din anexa nr. 8,
care se completeaz„ de produc„tor pentru fiecare mijloc de
transport.
2. Depozitarea recoltei de semin˛e at‚t Ónainte de
condi˛ionare, c‚t ∫i dup„ condi˛ionare, at‚t la produc„tor,
c‚t ∫i la prelucr„tor se face strict pe specii, soiuri, categorii
biologice, pe provenien˛e, respectiv pe partide, Ón m„sura
Ón care prezentele reguli ∫i norme nu prev„d altfel.
Condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ spa˛iul de
depozitare ∫i recolta de s„m‚n˛„ sunt urm„toarele:
a) spa˛iile de depozitare a recoltei de semin˛e trebuie
s„ fie curate, dezinfectate ∫i s„ ofere cerin˛e de mediu
specifice speciei;
b) recolta depozitat„ va fi marcat„ pentru identificare cu
o etichet„ pe care vor fi Ónscrise urm„toarele: produc„torul,
num„rul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria
biologic„, cantitatea, anul recoltei;
c) recolta de s„m‚n˛„ dintr-un anumit soi, din categoriile
Prebaz„ ∫i Baz„, poate fi constituit„ din partida unei
singure parcele sau din partide ale aceluia∫i produc„tor,
din aceea∫i provenien˛„ sau, dup„ caz, din partide de la
mai mul˛i produc„tori, dac„ nu sunt aplicabile alte restric˛ii
legale;
d) recolta de s„m‚n˛„ dintr-un anumit soi, din categoria
Certificat„, poate fi constituit„ din partide de la mai mul˛i
produc„tori, Ón special dac„ au aceea∫i provenien˛„, cu
condi˛ia eviden˛ierii cantit„˛ilor care formeaz„ amestecurile
pe produc„tor ∫i a documentelor de inspec˛ie Ón c‚mp;
e) amestecul se notific„ de c„tre produc„tor sau
prelucr„tor la ITCSMS sau LCCSMS. Œn cazul unui
amestec, se Ónregistreaz„ partidele cu numerele de
identitate ini˛iale care intr„ Ón amestec, iar amestecul va
primi, dup„ caz, num„rul de identitate al partidei cu indicii
de calitate inferiori sau un alt criteriu de identificare.
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Dac„ multiplicatorul nu dore∫te declasarea, cultura se
respinge ∫i inspectorul elibereaz„ îDocumentul de inspec˛ie
Ón c‚mp“ cu decizia îrespins„“;
h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere
trebuie anun˛at„ multiplicatorului cu 3 zile Ónainte de
recoltare;
i) Ón cazul Ón care culturile semincere nu Óndeplinesc
unele condi˛ii de aprobare Ón c‚mp datorit„ unor cauze
care pot fi remediate p‚n„ la certificarea final„ sau dac„
inspectorul consider„ c„ s„m‚n˛a poate avea vicii ascunse,
inspectorul poate accepta provizoriu cultura ∫i elibereaz„
îDocumentul de inspec˛ie Ón c‚mp“ cu decizia îadmis sub
rezerv„“, care presupune efectuarea unor examin„ri
ulterioare recolt„rii semin˛elor, Ón sarcina ∫i sub
responsabilitatea produc„torului;
j) se resping de la aprobarea Ón c‚mp culturile
semincere care nu Óndeplinesc condi˛iile din prezentul ordin,
iar inspectorul elibereaz„ îDocumentul de inspec˛ie Ón
c‚mp“ cu decizia îrespins„“;
k) se aprob„ Ón c‚mp culturile semincere care
Óndeplinesc condi˛iile din prezentul ordin, iar inspectorul
elibereaz„ îDocumentul de inspec˛ie Ón c‚mp“ cu decizia
îadmis„“;
l) se pot elibera, Ón cazul unei diferen˛ieri evidente a
uniformit„˛ii culturii, documente de inspec˛ie separate pentru
fiecare por˛iune caracteristic„;
m) se poate elibera pentru acela∫i soi, aceea∫i
categorie biologic„ ∫i provenien˛„, pentru mai multe parcele
care pot constitui o partid„ un singur document de
inspec˛ie, dac„ nu sunt alte restric˛ii legale;
n) num„rul îDocumentului de inspec˛ie Ón c‚mp“ este
num„rul de identitate al partidei de semin˛e sau al
c‚mpului;
o) inspectorul va preleva un e∫antion martor din fiecare
partid„ recoltat„, Ónainte de expedierea semin˛ei pentru
prelucrare sau de efectuarea amestecului, ∫i care se divide
Ón cel pu˛in dou„ sube∫antioane pentru p„strare: una la
produc„tor ori, dup„ caz, la prelucr„tor ∫i una la ITCSMS
sau LCCSMS;
p) cazurile de litigiu care presupun o reinspec˛ie se
rezolv„ Ón timp util de c„tre directorul executiv al ITCSMS
sau LCCSMS pe baza examin„rilor efectuate Ón c‚mp, de
alt inspector oficial Ón prezen˛a directorului executiv ∫i a
reprezentantului multiplicatorului sau, dup„ caz, al INCS;
r) modelul îDocumentului de inspec˛ie Ón c‚mp“ este
redat Ón anexa nr. 8, iar modelul îActului de inspec˛ie Ón
c‚mp“ utilizat Ón conformitate cu Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 350/2002 pentru
aprobarea Regulilor ∫i normelor tehnice privind producerea
Ón vederea comercializ„rii, prelucrarea, controlul ∫i
certificarea calit„˛ii, precum ∫i comercializarea semin˛elor de
cereale, oleaginoase ∫i textile, plante furajere, sfecl„, cartof
∫i legume, cu modific„rile ulterioare, r„m‚ne valabil p‚n„
la epuizarea stocurilor de formulare ∫i va fi recunoscut ca
document oficial at‚t timp c‚t Ó∫i va produce efect asupra
semin˛elor de stoc.
D. Recoltarea ∫i depozitarea semin˛elor
1. Recoltarea se efectueaz„ pe partide din aceea∫i
specie, soi ∫i categorie, conform deciziei inspectorului
responsabil cu inspec˛ia Ón c‚mp, consemnat„ Ón
documentele de inspec˛ie Ón c‚mp, urm„rindu-se evitarea
oric„ror impurific„ri ale semin˛ei. Opera˛iunea de recoltare
se efectueaz„ cu acordul inspectorului responsabil cu
inspec˛ia Ón c‚mp, care elibereaz„ îDocumentul oficial de
inspec˛ie Ón c‚mp“. Orice mijloc de transport al recoltei de
semin˛e de la produc„tor la sta˛ia de prelucrare trebuie s„
fie Ónso˛it de documentul îAdeverin˛„ de transport semin˛e“,

19

II. PRELUCRAREA ™I CERTIFICAREA SEMINﬁELOR

A. Œnscrierea pentru certificarea semin˛elor
1. Operatorii economici multiplicatori proprietari de
s„m‚n˛„ pot cere e∫antionarea ∫i certificarea oficial„
printr-un document denumit îDeclara˛ie de certificare a
loturilor de s„m‚n˛„“, conform modelului din anexa nr. 8,
care se Ónainteaz„ de c„tre ace∫tia autorit„˛ii de certificare,
ITCSMS sau LCCSMS, pe raza teritorial„ unde se afl„
sta˛ia de prelucrare ∫i ambalare.
2. Proprietarii de s„m‚n˛„ pot cere e∫antionarea ∫i
certificarea oficial„ prin documentul îDeclara˛ie de
certificare a loturilor de s„m‚n˛„“, dac„ de˛in sta˛ie de
prelucrare ∫i sunt autoriza˛i ca prelucr„tori sau Ón baza
unui contract Óncheiat cu un prestator de servicii Ón
vederea prelucr„rii ∫i ambal„rii, f„r„ transferul propriet„˛ii
asupra semin˛ei.
3. Prelucrarea semin˛elor se finalizeaz„ prin ambalare,
Ónchidere, sigiliare ∫i etichetare Ón conformitate cu
prezentele reguli ∫i norme.
4. îDeclara˛ia de certificare a loturilor de s„m‚n˛„“ va fi
Ónso˛it„ de urm„toarele:
a) elemente de identificare ∫i puritate varietal„ din
îDocumentul de inspec˛ie Ón c‚mp“, cu decizia îadmis„“;
b) contractul de prestare de servicii, Ón cazul Ón care
proprietarul nu de˛ine instala˛ii proprii de prelucrare a
semin˛ei;
c) documentul care atest„ acordul men˛in„torului
variet„˛ii brevetate;
d) notificarea autorit„˛ii privind inten˛ia sa de a
amesteca unele partide sau loturi;
e) elemente de identificare a loturilor care rezult„.
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b) dintr-o partid„ care are un num„r de identitate se
formeaz„ unul sau mai multe loturi;
c) fiecare lot se identific„ printr-un num„r de referin˛„.
Num„rul de referin˛„ se atribuie oficial;
d) loturile trebuie marcate Ón depozit pentru identificare
cu o etichet„ de lot care cuprinde urm„toarele men˛iuni:
denumirea speciei, soiul, categoria biologic„, num„rul
lotului, num„rul de ambalaje, cantitatea ∫i data form„rii
lotului sau, dup„ caz, data modific„rii m„rimii lotului;
e) loturile de semin˛e din stoc se restivuiesc cu ocazia
ree∫antion„rii sau ori de c‚te ori se consider„ necesar, dar
nu mai t‚rziu de 18 luni;
f) loturile pot fi blocate ∫i sigilate oficial de inspectorii
autorit„˛ii oficiale;
g) greutatea maxim„ a loturilor este redat„ Ón anexa
nr. 3.
3. Ambalarea se efectueaz„ Ón ambalaje de diverse
m„rimi ∫i confec˛ionate din materiale suficient de rezistente
pentru a nu se deteriora Ón cursul manipul„rii, depozit„rii,
transportului ∫i care s„ nu afecteze calitatea semin˛elor.
Ambalajele trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) pentru un lot se folose∫te un singur tip de ambalaj,
iar greutatea sau num„rul semin˛elor din fiecare ambalaj
care formeaz„ un lot trebuie s„ fie aceea∫i/acela∫i, cu
excep˛ia ultimei frac˛ii r„mase;
b) ambalajele din materiale ne˛esute care sunt Ónchise
prin coasere trebuie s„ aib„ pe una dintre laturile
deschiderii imprimate un ∫ir de numere, litere sau un
desen care s„ arate c„ ambalajul ∫i-a men˛inut
dimensiunile ini˛iale;
c) ambalajele din h‚rtie sau plastic, cu condi˛ia ca ele
s„ nu poat„ fi deschise dec‚t prin partea sistemului de
umplere, sunt Ónchise prin presiunea greut„˛ii semin˛ei
umplute asupra sistemului de Ónchidere, dar nu mai pu˛in
de 22% din l„˛imea ambalajului.
Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile
prev„zute Ón prezentul ordin.
4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuat„ oficial sau sub
supraveghere oficial„, av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele:
a) nu se poate proceda la una sau mai multe sigil„ri
noi dec‚t oficial ori sub supraveghere oficial„. Sistemul de
sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS;
b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadeziv„
cu men˛iunea INCS, aceasta fiind folosit„ pentru sigilarea
e∫antioanelor oficiale, pentru acoperirea sp„rturilor Ón
ambalajele de h‚rtie ca urmare a e∫antion„rii, pentru
sigilarea par˛ial„ sau total„ a ambalajelor cu semin˛e care
au fost deschise de reprezentan˛ii ITCSMS, LCCSMS sau
Ón alte situa˛ii de sigilare oficial„. Autoritatea poate folosi ∫i
alt tip de sigiliu Ón alte situa˛ii.
5. Marcarea oficial„ a fiec„rui ambalaj se efectueaz„ cu
eticheta oficial„ care poate fi fie o etichet„ adeziv„ sau nu,
fie o vignet„ oficial„, stabilite de autoritate, av‚nd Ón
vedere:
a) eticheta trebuie confec˛ionat„ dintr-un material
suficient de rezistent la rupere ∫i intemperii ∫i fixat„ Ón a∫a
fel Ónc‚t s„ fac„ imposibil„ Ónlocuirea ei cu o alt„ etichet„
sau s„ poat„ fi reutilizat„;
b) toate informa˛iile vor fi imprimate, neadmi˛‚ndu-se
ad„ug„ri prin manuscriere, iar m„rimea literelor ∫i cifrelor
s„ fie u∫or lizibil„. Imprimarea se face cu caractere negre
pe una sau pe ambele p„r˛i ale etichetei;
c) etichetele se prind la ambalajele de semin˛e prin
coasere, lipire, Ón interiorul unui ambalaj transparent cu
Ónscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe
ambalaj.
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5. Cererea se consider„ admis„ dac„ Ón urma verific„rii
documentelor ∫i a pl„˛ii contravalorii presta˛iilor condi˛iile
preliminare obligatorii sunt satisf„cute.
6. Motivele de respingere sau am‚nare a cererii trebuie
comunicate solicitantului, Ón scris, Ón termen de maximum
3 zile de la data solicit„rii.
B. Obliga˛iile operatorilor economici Ónregistra˛i pentru
prelucrarea de s„m‚n˛„
Operatorii economici Ónregistra˛i pentru prelucrarea
semin˛elor au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ cear„ autorit„˛ii de certificare e∫antionarea ∫i
certificarea oficial„ a loturilor de semin˛e prin documentul
îDeclara˛ia de certificare a loturilor de s„m‚n˛„“;
b) s„ aib„ instala˛ii ∫i echipamente specifice activit„˛ii
pe care o desf„∫oar„;
c) s„ aib„ personal tehnic calificat Ón domeniul de
activitate de prelucrare a semin˛elor, instruit ∫i atestat la
cursurile efectuate de ITCSMS ∫i LCCSMS;
d) s„ r„spund„ de men˛inerea identit„˛ii ∫i purit„˛ii
varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;
e) s„ permit„ men˛in„torului, multiplicatorului sau
reprezentan˛ilor acestora, dup„ caz, s„ verifice respectarea
normelor de men˛inere a identit„˛ii ∫i purit„˛ii varietale ∫i a
altor elemente de calitate, Ón toate fazele de prelucrare a
semin˛elor;
f) s„ depoziteze semin˛ele Ón spa˛ii corespunz„toare, Ón
conformitate cu regulile ∫i normele Ón vigoare;
g) s„ Ónregistreze pe fluxul de prelucrare, Óntr-un
registru, pe ore ∫i cantit„˛i, schimbarea soiului, categoriei
biologice ∫i provenien˛ei, dup„ caz;
h) Ón cazul Ón care posed„ un laborator acreditat, trebuie
s„ respecte toate condi˛iile, procedurile de acreditare ∫i
supraveghere, precum ∫i m„surile luate de autoritate;
i) s„ utilizeze ambalaje, etichete ∫i sisteme de Ónchidere
nereutilizabile, conform prezentelor reguli ∫i norme;
j) s„ ˛in„ eviden˛a produc˛iei, tranzac˛iilor ∫i a stocurilor
de semin˛e Ón îRegistrul de intr„ri ∫i ie∫iri“;
k) s„ pun„ la dispozi˛ia inspectorului oficial, la cererea
acestuia, toate documentele necesare verific„rii activit„˛ii Ón
vederea certific„rii semin˛ei;
l) s„ notifice ITCSMS sau LCCSMS inten˛ia de
amestecare a unor partide sau loturi, de divizare,
reetichetare ∫i reambalare a unor loturi de semin˛e ∫i s„
nu efectueze aceste opera˛iuni Ónainte de verificarea ∫i
acordul autorit„˛ii;
m) s„ sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de c‚te ori
apar situa˛ii deosebite care pot influen˛a calitatea
semin˛elor;
n) s„ stabileasc„ ∫i s„ men˛ioneze pe eticheta proprie
∫i pe îDocumentul de calitate ∫i conformitate al
furnizorului“, prev„zut Ón anexa nr. 8, dup„ caz, perioada
de valabilitate, ˛in‚nd cont de condi˛iile de depozitare, de
tratamentul aplicat semin˛ei ∫i de particularit„˛ile speciei
sau soiului, ∫i s„ garanteze utilizatorului de s„m‚n˛„
cantitatea ∫i calitatea semin˛elor pe perioada de valabilitate.
C. Prelucrarea, formarea loturilor de s„m‚n˛„,
ambalarea, sigilarea ∫i marcarea oficial„
1. Prelucrarea semin˛ei se efectueaz„ de c„tre
prelucr„tori Ónregistra˛i Ón acest scop de c„tre ITCSMS sau
LCCSMS.
2. Loturile se formeaz„ dup„ condi˛ionare pe specii,
soiuri, categorii biologice ∫i, dac„ este cazul, pe
provenien˛e.
Loturile trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) loturile trebuie s„ fie omogene din punctul de vedere
al identit„˛ii ∫i al condi˛iilor tehnice de calitate;
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c) testele oficiale se pot efectua la s„m‚n˛a netratat„
sau tratat„, specific‚ndu-se acest lucru pe documentul
eliberat;
d) Ón func˛ie de rezultatele test„rii, loturile de semin˛e
pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate
a fi declasate ori pentru schimbarea destina˛iei;
e) stocurile de semin˛e trebuie reanalizate oficial anual,
Ónainte de Ónceperea livr„rilor pentru campaniile de
Óns„m‚n˛„ri din fiecare an de pia˛„, excep˛ie f„c‚nd
ambalajele mici Ónchise ermetic care vor fi reanalizate, prin
sondaj, la 2 ani sau la expirarea termenului de valabilitate;
f) analiza componentelor mixturii Ón cazul stocului se
efectueaz„ pe fiecare specie, iar pe buletinul de analiz„ se
specific„ ca germina˛ie final„ media ponderat„ a
germina˛iei componen˛ilor. Valoarea mediei ponderate
trebuie s„ fie mai mare sau cel pu˛in egal„ cu germina˛ia
normat„ a componentului cu germina˛ia cea mai mic„;
g) testele care se efectueaz„ Ón urma unor ac˛iuni de
control, altele dec‚t cele obligatorii sau la cerere, nu se
pl„tesc de operatorii economici Ón cauz„.
4. Certificarea semin˛elor:
a) certificarea oficial„ final„ se efectueaz„ c‚nd
s„m‚n˛a Óndepline∫te toate condi˛iile prev„zute Ón prezentul
ordin;
b) certificarea oficial„ se efectueaz„, la cerere, de c„tre
proprietarul semin˛ei prin documentul îDeclara˛ie de
certificare a loturilor de s„m‚n˛„“;
c) pentru certificarea oficial„ a unui lot de s„m‚n˛„,
autoritatea va elibera urm„toarele documente: îDocumentul
oficial de certificare“, eticheta oficial„ sau eticheta oficial„
adeziv„ ori vigneta oficial„, dup„ caz. îDocumentul oficial
de certificare a loturilor“, model prev„zut Ón anexa nr. 8, se
Óntocme∫te Ón dou„ exemplare, originalul la solicitantul
declara˛iei de certificare ∫i un exemplar la emitent. Œn caz
de necesitate, se poate elibera Ónc„ un exemplar, duplicat;
d) se aprob„ mixtura sub form„ de amestec din speciile
∫i/sau soiurile de plante furajere, eventual cu cereale,
plante oleaginoase ∫i textile, legume, conform prevederilor
prezentului ordin. Componen˛ii care alc„tuiesc mixtura
trebuie ca, Ónainte de efectuarea amestecului, s„ fie
certifica˛i conform prezentelor reguli ∫i norme aplicabile
fiec„rei specii;
e) prin excep˛ie, Ón cazul certific„rii la cerere a
necesarului propriu, Ón vrac, al agricultorilor-multiplicatori, se
poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi,
e∫antionarea oficial„ a unor loturi distincte, Ón cazul Ón care
condi˛iile tehnice de calitate din aceste reguli ∫i norme
corespund ∫i nu sunt impuse alte restric˛ii de ambalare,
sigilare ∫i marcare prin alte prevederi Ón vigoare;
f) Ón cazul redeschiderii de c„tre v‚nz„tor a ambalajelor
cu semin˛e certificate oficial, Ón scopul trat„rii Ónainte de
v‚nzare, s„m‚n˛a se recertific„ oficial sau sub
supraveghere oficial„, aceasta notific‚ndu-se autorit„˛ii
oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului
men˛ion‚ndu-se substan˛a de tratare;
g) Ón cazul redeschiderii de c„tre utilizatorul de s„m‚n˛„
Ón vederea trat„rii prin prestare de servicii, dup„ v‚nzarea
∫i recep˛ia de c„tre beneficiar, recomandarea privind
perioada de timp Ón care trebuie efectuat sem„natul va fi
dat„ de persoana autorizat„ care execut„ tratamentul ∫i
care va informa utilizatorul semin˛ei despre acest lucru ∫i
substan˛a de tratare, pe un document propriu Ónso˛itor al
semin˛ei;
h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se
efectueaz„ de prelucr„tor Ón momentul sigil„rii ambalajelor
∫i al e∫antion„rii;
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D. Controlul oficial, e∫antionarea, testarea ∫i
certificarea semin˛elor
1. Controlul oficial se efectueaz„ de c„tre inspectorii
autorit„˛ii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare, pentru a se
asigura c„ puritatea varietal„ s-a men˛inut pe tot parcursul
opera˛iunilor de condi˛ionare, ambalare, sigilare ∫i
etichetare. Inspectorii autorit„˛ii au Ón vedere urm„toarele:
a) Ón urma stabilirii punctelor critice, urm„resc Ón
principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice,
provenien˛ei, precum ∫i eviden˛ele din îRegistrul de intr„ri
∫i ie∫iri“;
b) urm„resc ∫i intervin Ón orice situa˛ie considerat„ a
crea suspiciuni privind men˛inerea purit„˛ii varietale ∫i a
condi˛iilor tehnice de calitate a semin˛elor ∫i pot respinge
sau bloca lotul de s„m‚n˛„. Lotul poate fi blocat p‚n„ la
ob˛inerea rezultatelor din pre- sau postcontrol. Loturile
respinse sau blocate se sigileaz„. Se pot cere sau efectua
orice fel de investiga˛ii tehnice, ∫tiin˛ifice ori de litigiu.
2. Prelevarea e∫antioanelor:
a) prelevarea e∫antioanelor Ón scopul test„rii ∫i
certific„rii oficiale este efectuat„ de personalul autorizat al
ITCSMS sau LCCSMS ori de c„tre persoane acreditate Ón
acest scop, sub supraveghere oficial„;
b) prelevarea e∫antioanelor poate fi efectuat„ ∫i
mecanic (automat) de c„tre prelucr„torii care dispun de
instala˛ii prev„zute cu dispozitive automate, reglate
corespunz„tor, sub controlul ∫i cu autorizarea autorit„˛ii
oficiale;
c) prelevarea e∫antioanelor pentru analize efectuat„ de
persoane fizice sau juridice neautorizate nu este oficial„,
caz Ón care analiza informativ„ reprezint„ numai e∫antionul
analizat ∫i nu este reprezentativ„ pentru Óntreaga cantitate
de semin˛e din care s-a e∫antionat. La cerere, se pot
preleva e∫antioane de c„tre personalul autorizat al ITCSMS
sau LCCSMS ori de c„tre persoane acreditate, din loturi
sau partide de semin˛e pentru analize informative, caz Ón
care analiza informativ„ reprezint„ lotul sau partida.
E∫antioanele pentru analize informative nu fac obiectul
certific„rii oficiale;
d) e∫antioanele pentru teste oficiale speciale (test„ri
virotice, prezen˛a organismelor de carantin„ etc.) se
prelev„ numai de personal oficial;
e) pentru loturile de semin˛e destinate exportului Ón
sistem OCDE, e∫antioanele se prelev„ de personalul din
cadrul ITCSMS sau LCCSMS, Ómputernicit de LCCSMS;
f) sp„rturile din ambalajele de h‚rtie rezultate Ón urma
e∫antion„rii semin˛elor, precum ∫i dac„ pentru extragerea
e∫antioanelor oficiale este nevoie s„ se desfac„
ambalajele, acestea se acoper„ sau se vor resigila cu
band„ adeziv„ cu sigla INCS;
g) dup„ efectuarea testelor oficiale de laborator,
cantitatea de s„m‚n˛„ r„mas„ se sigileaz„ ∫i se p„streaz„
ca e∫antion martor la autoritatea oficial„ cel pu˛in un an
de la data eliber„rii documentelor;
h) greutatea minim„ a unui e∫antion ∫i greutatea
maxim„ a unui lot sunt prezentate Ón anexa nr. 3.
3. Testarea semin˛elor:
a) testele efectuate la semin˛ele destinate comercializ„rii
se efectueaz„ dup„ metodele ISTA transpuse Ón
standardele na˛ionale Ón vigoare. Testele pentru export se
efectueaz„ conform regulilor ISTA, Ón func˛ie de afilierea
˛„rii de destina˛ie la organiza˛iile interna˛ionale, sau
conform prevederilor din contract;
b) testarea semin˛elor ∫i rezultatele test„rii Ón cadrul
Comunit„˛ii Europene trebuie s„ corespund„ normelor ∫i
altor condi˛ii precizate Ón anexa nr. 2;
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emitent. Aceast„ vignet„ se aplic„ pe eticheta oficial„.
Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dac„
acesta se modific„.
3. Frac˛ionarea ∫i reambalarea:
a) frac˛ionarea loturilor ∫i a con˛inutului ambalajelor cu
semin˛e se efectueaz„ numai de prelucr„tori sau ambalatori
Ónregistra˛i, la cererea acestora ∫i sub supravegherea
autorit„˛ii. Œnainte de a se recurge la frac˛ionare ∫i
reambalare, aceasta se notific„ autorit„˛ii, iar ambalajele
vor purta intacte etichetele ∫i sistemul de sigilare de
origine Ón momentul prezent„rii acestora la controlul
reprezentan˛ilor autorit„˛ii;
b) se consider„ frac˛ionarea lotului:
(i) c‚nd p„r˛i dintr-un lot sufer„ tratamente cu
produse diferite, iar partea reambalat„ va avea un
num„r nou de lot ∫i se efectueaz„ reetichetarea,
resigilarea ∫i recertificarea ∫i se notific„ autorit„˛ii
prin documentul îDeclara˛ia de certificare a
loturilor de s„m‚n˛„“;
(ii) c‚nd p„r˛i dintr-un lot se reambaleaz„ ∫i se
resondeaz„, partea reambalat„ are un num„r nou
de lot ∫i se reeticheteaz„ ∫i se resigileaz„;
c) c‚nd se reambaleaz„ Óntregul lot cu acela∫i tip de
ambalaj, iar masa sau num„rul semin˛elor din fiecare
ambalaj este aceea∫i/acela∫i, se poate men˛ine acela∫i
num„r de lot pe noua etichet„;
d) fiecare lot de s„m‚n˛„ va fi e∫antionat de inspectorii
oficiali Ón timpul reambal„rii ∫i reetichet„rii, iar e∫antionul se
va stoca cel pu˛in un an Ón magazia de e∫antioane a
autorit„˛ii;
e) frac˛ionarea, reambalarea ∫i reetichetarea unui lot de
semin˛e din import Ón sistem OCDE se notific„ autorit„˛ii
oficiale ∫i trebuie s„ aib„ acordul autorit„˛ii na˛ionale din
˛ara de origine a semin˛elor, care va fi transmis autorit„˛ii
oficiale INCS. Pentru s„m‚n˛a reambalat„ ∫i reetichetat„
sub schemele OCDE se va recunoa∫te îS„m‚n˛a certificat„
Ón conformitate cu schemele OCDE“;
f) Ón cazul reambal„rii ∫i reetichet„rii unui lot din import
Ón sistem OCDE, etichetele ∫i sistemul de sigilare vor fi
scoase ∫i toate opera˛iunile se fac Ón prezen˛a autorit„˛ii
oficiale care supravegheaz„ reambalarea ∫i reetichetarea.
Fiecare lot de s„m‚n˛„ va fi e∫antionat oficial Ón timpul
reambal„rii ∫i reetichet„rii. O parte din e∫antion poate fi
trimis„ la laboratorul de analiz„ pentru diverse analize ∫i,
dup„ caz, Ón postcontrol, iar o parte se va stoca cel pu˛in
un an Ón magazia de e∫antioane a autorit„˛ii. Noile etichete
trebuie s„ aib„ un num„r nou de referin˛„, iar acestea
reproduc toate informa˛iile date pe eticheta de origine,
incluz‚nd ˛ara de provenien˛„. Informa˛iile vor include ∫i
men˛iunea îreambalat...“. Num„rul de referin˛„ original nu
se mai folose∫te. O copie a informa˛iilor care au ap„rut pe
etichet„ poate fi pus„ Ón interiorul fiec„rui ambalaj, dar
trebuie clar diferen˛iat„ de eticheta OCDE de pe exteriorul
ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi
cea a categoriei biologice, except‚nd mixtura, a c„rei
culoare este verde;
g) Ón cazul mixturii, autoritatea oficial„ va ˛ine o list„ cu
toate numerele de referin˛„ ale loturilor care compun
mixtura ∫i propor˛ia fiec„rui lot din amestec. Dac„ loturile
componente ale amestecului au fost produse Ón diferite ˛„ri,
toate ˛„rile de producere trebuie men˛ionate pe etichet„;
h) ambalajele Ón care se face reambalarea pot fi de
m„rimi diferite;
i) pe etichet„ se vor men˛iona urm„toarele: îreambalat...
(luna ∫i anul)“ ∫i numele autorit„˛ii responsabile de noua
etichet„.
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i) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate
efectua Ónainte de ob˛inerea documentului oficial, la cerere,
pe propria r„spundere a prelucr„torului, pe baza
documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei
oficiale pentru certificare s„ indice necertificarea ori
declasarea sau neconcordan˛a dintre informa˛iile men˛ionate
pe etichet„ ∫i pe documentul oficial de certificare, cazuri Ón
care se impune retragerea etichetelor ori vignetelor de
c„tre ITCSMS sau LCCSMS ori Ónlocuirea lor;
j) inspectorii oficiali verific„ lotul de s„m‚n˛„ Ón vederea
admiterii sau respingerii pe un document îRaport final de
recep˛ie/control pentru certificarea lotului“, conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 8, document care st„ la
baza admiterii ∫i eliber„rii îDocumentului oficial de
certificare“ sau, dup„ caz, la baza respingerii de la
comercializare a lotului ori pentru necesar propriu;
k) semin˛ele care nu Óntrunesc condi˛iile de calitate
prev„zute Ón prezentele reguli ∫i norme se depoziteaz„
separat ∫i Ó∫i vor schimba destina˛ia, aceasta notific‚ndu-se
autorit„˛ii.
E. Derogarea calit„˛ii semin˛elor, resondarea,
frac˛ionarea, reambalarea, recondi˛ionarea ∫i declasarea
1. Derogarea calit„˛ii semin˛elor:
a) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului
economic, acorda derog„ri pentru certificarea ∫i
comercializarea semin˛elor Prebaz„ ∫i Baz„ care nu
Óndeplinesc condi˛iile de germina˛ie din anexa nr. 2, Ón
conformitate cu art. 4 lit. a) din prezentul ordin. Aceast„
derogare se poate acorda p‚n„ la 20% pentru s„m‚n˛a
Prebaz„ ∫i p‚n„ la 10% pentru s„m‚n˛a Baz„ din
procentul de germina˛ie normat la fiecare specie, iar peste
acest procent derogarea poate fi acordat„ de Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, la solicitarea
operatorului economic. Autoritatea va elibera îDocumentul
oficial de certificare a lotului de s„m‚n˛„“, eticheta oficial„
sau vigneta oficial„, cu men˛iunea îS„m‚n˛„ cu derogare“
∫i cu men˛ionarea indicelui pentru care s-a acordat
derogarea. Furnizorul trebuie s„ garanteze germina˛ia
pentru care s-a aprobat derogarea ∫i s„ men˛ioneze pe o
etichet„ proprie indicele efectiv al acesteia, numele ∫i
adresa sa, precum ∫i num„rul de lot;
b) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului
economic, acorda derog„ri de la germina˛ie Ón vederea
certific„rii necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS vor
elibera îBuletinul de analiz„ oficial„ a lotului de s„m‚n˛„“,
cu men˛iunea îS„m‚n˛„ cu derogare“ ∫i cu men˛ionarea
indicelui pentru care s-a acordat derogarea. Aceast„
derogare se poate acorda p‚n„ la 10% din procentul de
germina˛ie normat la fiecare specie. Produc„torul trebuie s„
ia toate m„surile necesare pentru asigurarea realiz„rii unei
culturi corespunz„toare scopului propus;
c) derogarea de la germina˛ia normat„ prev„zut„ prin
prezentul ordin, Ón scopul comercializ„rii categoriilor
Certificat„, Certificat„ prima ∫i a doua genera˛ie, poate fi
acordat„ de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ón conformitate cu procedurile Comunit„˛ii
Europene.
2. Resondarea semin˛elor:
a) un prelucr„tor poate cere o nou„ e∫antionare a unui
lot f„r„ o prelucrare ulterioar„, cu men˛iunea îresondare“
pe documentul îDeclara˛ia de certificare a loturilor de
s„m‚n˛„“;
b) la s„m‚n˛a stocurilor din anii preceden˛i sau Ón alte
situa˛ii, precum ∫i la cerere se efectueaz„ test„ri la
semin˛e, Ón special pentru germina˛ie, ∫i se aplic„ o
vignet„ oficial„ pentru germina˛ie cu men˛iunea
îreanalizat...... (luna ∫i anul)“ ∫i ITCSMS sau LCCSMS
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condi˛iile tehnice de calitate nu corespund
prezentelor reguli ∫i norme, cu men˛iunea
îInterzis„ comercializarea pentru Óns„m‚n˛are“;
(ii) îBuletin de analiz„ oficial„“ eliberat de autoritatea
oficial„ sau de un laborator acreditat pentru
necesarul propriu Ón vrac, c‚nd condi˛iile tehnice
de calitate corespund prezentelor reguli ∫i norme,
cu men˛iunile: îNecesar propriu“ ∫i îInterzis„
comercializarea“;
(iii) îBuletin de analiz„ oficial„“ eliberat de autoritatea
oficial„ sau de un laborator acreditat, c‚nd se
reanalizeaz„ toate ori unele dintre condi˛iile
tehnice de calitate a semin˛elor. C‚nd acestea
corespund prezentelor reguli ∫i norme, buletinul
va purta men˛iunea îS„m‚n˛„ admis„ pentru
Óns„m‚n˛are“ ∫i este valabil numai Ómpreun„ cu
îDocumentul oficial de certificare“ emis anterior
sau cu documentul corespunz„tor, dac„ s„m‚n˛a
provine din import. C‚nd acestea nu corespund
prezentelor reguli ∫i norme, îBuletinul de analiz„
oficial„“
va
purta
men˛iunea
îInterzis„
comercializarea pentru Óns„m‚n˛are“. Œn ambele
cazuri se va men˛iona la denumirea buletinului
îreanaliz„ par˛ial„ sau total„“, dup„ caz;
(iv) îBuletin de analiz„ oficial„“ par˛ial„, eliberat de
autoritatea oficial„ sau de un laborator acreditat,
pentru reanaliza mixturii. C‚nd condi˛iile tehnice
de calitate nu corespund prezentelor reguli ∫i
norme, îBuletinul de analiz„ oficial„“ va purta
men˛iunea îInterzis„ comercializarea pentru
Óns„m‚n˛are“. C‚nd condi˛iile tehnice de calitate
corespund prezentelor reguli ∫i norme, buletinul
va purta men˛iunea îS„m‚n˛„ admis„ pentru
Óns„m‚n˛are“.
2. Documentele oficiale prev„zute la pct. 1 arat„
calitatea semin˛elor din lotul respectiv, la data e∫antion„rii,
respectiv a sigil„rii ambalajelor.
3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale ∫i
le va adapta imprim„rii prin mijloace electronice ∫i
cerin˛elor sigil„rii.
4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt
destinate testelor solicitate Ón scop informativ.
îBuletinul de analiz„ informativ“ este documentul
destinat testelor solicitate Ón scop informativ. Acest
document este imprimat cu Ónscris negru pe h‚rtie alb„ ∫i
cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum ∫i
men˛iunile: îAcest buletin este informativ“ ∫i îS„m‚n˛a nu
poate fi comercializat„“. Buletinul nu con˛ine decizii sau
concluzii ∫i arat„ calitatea semin˛elor din e∫antionul sau
lotul respectiv, dup„ caz, la data test„rii.
G. Postcontrolul semin˛elor certificate
1. Verificarea identit„˛ii ∫i purit„˛ii varietale se
efectueaz„ Ón pre- sau postcontrol, se organizeaz„ de
Inspec˛ia Na˛ional„ pentru Calitatea Semin˛elor (INCS) ∫i
se efectueaz„ de Institutul de Stat pentru Testarea ∫i
Œnregistrarea Soiurilor (ISTIS).
2. Verificarea semin˛elor Ón pre- sau postcontrol
urm„re∫te:
a) dac„ caracterele soiurilor au r„mas distincte,
uniforme ∫i stabile Ón cursul multiplic„rilor conform descrierii
oficiale Ón baza c„reia a fost Ónregistrat soiul Ón catalogul
oficial ∫i dac„ puritatea varietal„ este conform„ normelor;
b) interzicerea la multiplicare sau Ón produc˛ia pentru
consum a loturilor de semin˛e necorespunz„toare ca
identitate, puritate ∫i stare fitosanitar„;
c) supravegherea ∫i monitorizarea activit„˛ii operatorilor
economici Ónregistra˛i care produc ∫i multiplic„ sau
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4. Recondi˛ionarea semin˛elor:
a) prelucr„torul cere recertificarea unui lot dup„
recondi˛ionare pe o nou„ îDeclara˛ie de certificare a
loturilor de s„m‚n˛„“;
b) ambalajele vor purta intact„ eticheta ∫i sistemul de
sigilare de origine Ón momentul controlului reprezentan˛ilor
autorit„˛ii, iar etichetele ini˛iale vor fi retrase de autoritate ∫i
lotul se va reeticheta cu un num„r de referin˛„ nou.
5. Declasarea semin˛elor:
a) s„m‚n˛a poate fi declasat„ la o alt„ categorie
biologic„ (genera˛ie) inferioar„, dac„ Óndepline∫te condi˛iile
cerute de norme pentru aceasta, dup„ cum urmeaz„:
(i) s„m‚n˛a Prebaz„ poate fi declasat„ Ón: Baz„;
Certificat„; Certificat„ prima sau a doua genera˛ie
(C1 sau C2), dup„ caz;
(ii) s„m‚n˛a Baz„ poate fi declasat„ Ón: Certificat„,
Certificat„ prima sau a doua genera˛ie (C1 sau
C2), dup„ caz;
(iii) s„m‚n˛a Certificat„ prima genera˛ie (C1) poate fi
declasat„ Ón: Certificat„ a doua genera˛ie (C2);
b) declasarea prev„zut„ la pct. (i) se poate face la
cerere, numai la men˛in„tor sau cu acceptul acestuia ∫i
numai dac„ s-a efectuat pre- sau postcontrolul categoriei
supuse declas„rii ∫i rezultatele ob˛inute permit aceast„
declasare;
c) declasarea prev„zut„ la pct. (ii) ∫i (iii) se poate face
la cerere, la men˛in„tor sau cu acceptul acestuia ∫i dac„
s-a efectuat postcontrolul categoriei supuse declas„rii sau
al unei genera˛ii anterioare acesteia;
d) dac„ declasarea se face dup„ recondi˛ionarea unui
lot sau dup„ frac˛ionare ∫i reambalare, aceast„ opera˛iune
se notific„ autorit„˛ii ∫i se efectueaz„ sub supraveghere
oficial„. Etichetele ini˛iale sunt retrase, iar sigilarea ∫i
etichetarea ambalajelor se efectueaz„ Ón conformitate cu
prezentele reguli ∫i norme.
F. Documente oficiale ∫i documente neoficiale
eliberate Ón urma test„rii semin˛elor
1. Documente oficiale pentru semin˛ele certificate oficial:
a) îDocumentul oficial de certificare“, model prezentat Ón
anexa nr. 8, destinat circula˛iei sau comercializ„rii pentru
Óns„m‚n˛are a semin˛elor certificate oficial. Se elibereaz„
de c„tre autoritatea oficial„ prin ITCSMS sau LCCSMS ori
de un laborator acreditat cu numere atribuite de autoritate,
imprimat cu Ónscris negru pe h‚rtie roz. Documentul se
elibereaz„ Ón urm„toarele cazuri:
(i) loturilor certificate Ón care s„m‚n˛a Óndepline∫te
toate condi˛iile prev„zute Ón prezentele reguli ∫i
norme, f„r„ restric˛ii de comercializare sau
folosire;
(ii) reambal„rii loturilor sau a unor p„r˛i de lot, sub
supraveghere oficial„ ∫i atunci c‚nd documentele
emise anterior atest„ calitatea corespunz„toare a
acestora, cu men˛iunea îCertificare prin
supraveghere oficial„“, iar informa˛iile se preiau
din documentele oficiale ce Ónso˛esc s„m‚n˛a,
dac„ aceasta se afl„ Ón termen de valabilitate;
(iii) Ón cazul semin˛elor de maz„re ∫i bob certificate
final, Ón vrac, cu condi˛ia s„ fie containerizat ∫i
marcat oficial;
b) îBuletinul de analiz„ oficial„“, model prezentat Ón
anexa nr. 8, document eliberat de autoritatea oficial„ prin
ITCSMS sau LCCSMS ori de un laborator acreditat cu
numere atribuite de autoritate, imprimat cu Ónscris negru pe
h‚rtie galben„. Acest document se elibereaz„ Ón
urm„toarele cazuri:
(i) îBuletin de analiz„ oficial„“ eliberat de autoritatea
oficial„ sau de un laborator acreditat, c‚nd
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poate trimite o parte din e∫antionul prelevat pentru
verificare Ón postcontrol, dup„ caz;
d) autoritatea oficial„ poate stabili verificarea Ón
postcontrol a oric„rei partide sau oric„rui lot de semin˛e
c‚nd consider„ necesar„ verificarea;
e) Ón postcontrol, caracteristicile trebuie controlate Ón
conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan
interna˛ional.
5. E∫antioanele destinate pre- sau postcontrolului la
s„m‚n˛a prelucrat„ se e∫antioneaz„ de c„tre persoanele
oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, Ón conformitate
cu standardele Ón vigoare aliniate la metodele
interna˛ionale.
6. E∫antioanele se expediaz„ la centrul de testare a
soiurilor Ónso˛ite de un borderou Ón care se va specifica:
specia, soiul, categoria biologic„, lotul sau partida; un
exemplar al borderoului se va trimite ∫i la INCS.
E∫antioanele se expediaz„ la CTS Sibiu — jude˛ul Sibiu,
Str. Sibiului nr. 59, CP 550088, p‚n„ la data de 1 martie,
except‚ndu-se cazurile fortuite legate de certific„rile
efectuate dup„ acest termen.
7. Cantitatea de s„m‚n˛„ a e∫antionului pentru pre- sau
postcontrol este de 50 g pentru speciile cu bobul mai mic
dec‚t m„rimea bobului de gr‚u ∫i de 500 g pentru speciile
cu bobul mai mare dec‚t m„rimea bobului de gr‚u.
8. Se consider„ corespunz„toare puritatea varietal„
determinat„ Ón postcontrol cel pu˛in egal„ cu normele de
puritate varietal„ cuprinse Ón anexa nr. 2 sau reduse cu
maximum 1%.
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III. COMERCIALIZAREA SEMINﬁELOR

A. Obliga˛iile operatorilor economici Ónregistra˛i pentru
comercializarea semin˛elor
1. Operatorii economici Ónregistra˛i de ITCSMS sau
LCCSMS pentru comercializarea semin˛elor au urm„toarele
obliga˛ii:
a) s„ fac„ dovada certific„rii, provenien˛ei, tranzac˛iilor,
a cantit„˛ilor preluate ∫i v‚ndute ∫i a stocurilor de semin˛e
Ón îRegistrul de intr„ri ∫i ie∫iri“;
b) s„ aib„ sau s„ fie asista˛i de personal calificat Ón
domeniul de activitate desf„∫urat Ón materie de semin˛e, cu
excep˛ia celor a c„ror activitate se rezum„ la v‚nzarea de
semin˛e ambalate Ón ambalaje mici destinate consumatorilor
finali neprofesioni∫ti, dar care, totu∫i, trebuie s„ cunoasc„
regulile de comercializare a semin˛elor, instruit ∫i atestat de
ITCSMS ∫i LCCSMS;
c) s„ asigure men˛inerea identit„˛ii ∫i purit„˛ii varietale
pe tot parcursul procesului de depozitare ∫i comercializare;
d) s„ depoziteze semin˛ele Ón spa˛ii corespunz„toare, Ón
conformitate cu regulile ∫i normele Ón vigoare;
e) s„ respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a
ambalajelor originale ∫i s„ p„streze marca furnizorului Ón
cazul c‚nd aceasta este aplicat„ pe ambalaj;
f) s„ nu comercializeze semin˛e necertificate oficial,
neambalate, neetichetate ∫i nesigilate sau preluate de la
operatori economici neÓnregistra˛i;
g) s„ notifice ITCSMS sau LCCSMS inten˛ia de
reambalare ∫i reetichetare, dac„ operatorul economic este
∫i prelucr„tor Ónregistrat pentru ambalare;
h) s„ retrag„ din circula˛ie semin˛ele devenite inapte
calitativ Ón conformitate cu prezentele reguli ∫i norme sau
afectate de organisme d„un„toare, s„ accepte returnarea
celor deja v‚ndute sau compensarea lor ∫i s„ ia m„suri de
Óndep„rtare urgent„ a acestor cantit„˛i c„tre alte scopuri, Ón
prezen˛a unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;
i) s„ solicite refacerea analizelor privind condi˛iile
tehnice de calitate a semin˛elor, la termenele prev„zute
sau ori de c‚te ori este cazul;
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prelucreaz„ ∫i comercializeaz„ s„m‚n˛„ Ón vederea p„str„rii
identit„˛ii ∫i purit„˛ii varietale;
d) verificarea ∫i Ómbun„t„˛irea func˛ion„rii sistemului de
asigurare a calit„˛ii semin˛elor.
3.1. Precontrolul se efectueaz„ Ón parcele de control Ón
c‚mp, spa˛ii protejate ∫i/sau prin analize de laborator. Œn
parcelele de precontrol se urm„resc:
a) Ón precontrol se Óns„m‚n˛eaz„ parcele de control la
marginea ori Ón interiorul culturii semincere Prebaz„ sau
Baz„ destinate multiplic„rii (precontrolul poate reprezenta ∫i
postcontrolul genera˛iei anterioare);
b) examinarea plantelor crescute din e∫antionul de
s„m‚n˛„ se efectueaz„ Ón fazele care permit observarea
caracterelor esen˛iale;
c) c‚nd rezultatul din parcelele de precontrol arat„ c„
identitatea ∫i puritatea varietal„ nu au fost men˛inute,
autoritatea oficial„ nu certific„ s„m‚n˛a ob˛inut„ din
parcelele sau loturile respective;
d) precontrolul se poate efectua ∫i Ón perioada de
extrasezon Ón sere sau zone climatice care permit
cre∫terea plantelor Ón perioada de iarn„.
3.2. Precontrolul prin analize de laborator se poate
efectua prin metodele: electroforeza, reac˛ia ADNpolimerazei (PCR), rezonan˛a magnetic„ nuclear„ (RMN),
teste imunoenzimatice tip ELISA ∫i/sau alte metode de
laborator acceptate de institu˛iile ∫i organismele de profil
din UE ∫i/sau pe plan interna˛ional.
3.3. Speciile, metodele ∫i m„rimea e∫antioanelor pentru
precontrolul prin analize de laborator:
a) la gramineele furajere (anexa nr. 3), electroforeza se
aplic„ pentru determinarea enzimelor specifice, pe
e∫antioane de semin˛e de minimum 50 g;
b) analizele de laborator pentru precontrol se vor
efectua Ón laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de
INCS.
4. Postcontrolul se efectueaz„ Ón microculturi Ón c‚mp
pe baza metodologiei ISTIS sub supravegherea INCS.
4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci c‚nd:
a) este destinat producerii unei noi genera˛ii de semin˛e
(postcontrolul Ón acest caz reprezint„ precontrolul genera˛iei
urm„toare);
b) s„m‚n˛a provine din alte ˛„ri, pentru multiplicare, Ón
cazul Ón care ISTIS nu de˛ine o prob„ de referin˛„ pentru
soiul respectiv, se ridic„ un e∫antion de referin˛„ din
fiecare lot de s„m‚n˛„ Ónainte de sem„nat ∫i se trimite Ón
postcontrol odat„ cu e∫antioanele ridicate din loturile de
s„m‚n˛„ multiplicat„ ∫i, dac„ este cazul, cu descrierea
soiului respectiv. Nu se ridic„ e∫antioane de referin˛„ din
s„m‚n˛a soiurilor Ónregistrate Ón catalogul oficial al
Rom‚niei;
c) c‚nd s„m‚n˛a a fost produs„ Ón afara ˛„rii de
Ónregistrare a soiului, cele dou„ autorit„˛i se vor pune de
acord Ón privin˛a efectu„rii testelor de postcontrol;
d) se verific„ Ón postcontrol s„m‚n˛a din toate loturile
destinate exportului, at‚t s„m‚n˛a certificat„ final, c‚t ∫i
s„m‚n˛a necertificat„ final.
4.2. E∫antioanele de s„m‚n˛„, pe categorii biologice,
care se prelev„ Ón vederea verific„rii Ón postcontrol sunt:
a) pentru s„m‚n˛a Prebaz„ ∫i Baz„ se verific„ un
e∫antion din fiecare lot;
b) pentru s„m‚n˛a Certificat„ sau Certificat„ prima
genera˛ie se prelev„ un e∫antion din fiecare lot, iar o
frac˛iune din e∫antioanele a 4 loturi dintr-o partid„
formeaz„ e∫antionul care se trimite ∫i se verific„ Ón
postcontrol;
c) nu se trimit Ón postcontrol e∫antioanele prelevate Ón
urma reambal„rii ∫i reetichet„rii, Óns„ autoritatea oficial„
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Semin˛e destinate comer˛ului interna˛ional

a

1. Importul de semin˛e din ˛„ri ter˛e, pentru
comercializare pe teritoriul Rom‚niei, se realizeaz„ Ón
conformitate cu prevederile prezentului ordin ∫i ale
Ordinului ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea controlului de calitate ∫i fitosanitar la importul
∫i exportul semin˛elor ∫i materialului s„ditor, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
2. Importatorii care multiplic„ semin˛ele importate din
ter˛e ˛„ri afiliate la sistemul OCDE au obliga˛ia de a
solicita partenerului de contract extern documentele
prev„zute de reglement„rile OCDE, iar contractele trebuie
s„ fie Óntocmite Ón conformitate cu acestea, pe care s„ le
pun„ la dispozi˛ia ITCSMS sau LCCSMS odat„ cu
îDeclara˛ia de multiplicare“.
3. Œn cazul importului Ón vederea multiplic„rii Ón sistem
OCDE, multiplicatorii se vor asigura c„ acceptul de
multiplicare al autorit„˛ii na˛ionale a ˛„rii respective a fost
transmis la INCS.
4. Œn cazul importurilor din ter˛e ˛„ri Ón cantit„˛i mai mari
de 2 kg, se aplic„ art. 19 alin. (2) din prezentul ordin.
5. Œn cazul exportului Ón vederea multiplic„rii Óntr-o ˛ar„
ter˛„, INCS emite acceptele de multiplicare Ón vederea
certific„rii semin˛elor de c„tre autoritatea oficial„ de
certificare din ˛ara respectiv„, cu condi˛ia ca aceast„
autoritate s„ fie recunoscut„ ca echivalent„. Documentele
care Ónso˛esc s„m‚n˛a care se export„ sunt prev„zute Ón
regulile OCDE ∫i sunt eliberate de ITCSMS sau LCCSMS
ori de alte organisme acreditate de autoritatea de
certificare, Ón original sau duplicat.
6. Exportul Ón ter˛e ˛„ri se realizeaz„ pe baza unui
contract care poate prevedea condi˛ii mai pu˛in restrictive
fa˛„ de regulile ∫i normele din prezentul ordin.
7. Pentru export se impun acordul men˛in„torului soiului
sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de c„tre
INCS a numerelor de referin˛„ pentru loturile care se
export„, e∫antionarea, testarea ∫i eliberarea documentelor
oficiale OCDE.
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1. S„m‚n˛a poate circula ca s„m‚n˛„ necertificat„ final
de pe raza teritorial„ a unui ITCSMS pe raza teritorial„ a
altui ITCSMS sau LCCSMS ori Óntr-o alt„ ˛ar„, Ónainte de a
se cunoa∫te rezultatul certific„rii finale, cu condi˛ia s„ fi
fost admis„ Ón urma inspec˛iei Ón c‚mp ∫i Ónso˛it„ de
eticheta oficial„ de culoare gri ∫i de documentul oficial
prev„zut Ón anexa nr. 5.
2. S„m‚n˛a necertificat„ final poate fi:
a) s„m‚n˛a brut„, ambalat„ sau vrac Ón containere ori
Ón mijloace de transport curate, Ónchise, sigilate ∫i Ónso˛it„
de eticheta oficial„ ∫i de documentul oficial prev„zut Ón
anexa nr. 5;
b) s„m‚n˛a condi˛ionat„, neambalat„, dar Ón containere,
sau ambalat„, etichetat„ oficial, care nu a fost e∫antionat„
oficial ori dup„ e∫antionare oficial„, dar Ónaintea ob˛inerii
rezultatelor certific„rii finale, Ónso˛it„ de eticheta oficial„ ∫i
de documentul prev„zut Ón anexa nr. 5.
3. S„m‚n˛a necertificat„ final, produs„ pe raza teritorial„
a unui ITCSMS sau LCCSMS ∫i care se prelucreaz„ pe
raza teritorial„ a altui ITCSMS ori LCCSMS, trebuie s„ fie
Ónso˛it„ de eticheta oficial„ ∫i de documentul oficial
prev„zut Ón anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune
îDeclara˛ia de certificare a loturilor de s„m‚n˛„“ la
autoritatea pe raza c„reia se prelucreaz„ s„m‚n˛a.
4. S„m‚n˛a necertificat„ final care s-a produs ∫i se
comercializeaz„ pentru prelucrare Ón aceea∫i zon„, sub
aceea∫i autoritate responsabil„ cu inspec˛ia Ón c‚mp ∫i cu
certificarea oficial„, trebuie s„ fie Ónso˛it„ de documentul
prev„zut Ón anexa nr. 5 lit. C ∫i de adeverin˛a de
transport.

ite

S„m‚n˛„ necertificat„ final

b) la livrarea cu am„nuntul eticheta oficial„ este
obligatorie ∫i poate ˛ine loc de document de calitate ∫i
conformitate, iar la cererea cump„r„torului furnizorul poate
emite îDocumentul de calitate ∫i conformitate al
furnizorului“.
5. Œn cazul comercializ„rii semin˛elor din import din ter˛e
˛„ri Ón sistem OCDE trebuie respectate regulile ∫i normele
de echivalen˛„ ale Comunit„˛ii Europene, iar etichetele tip
OCDE s„ con˛in„ men˛iunile: îReguli ∫i norme CE“ ∫i
îTestate prin metoda ISTA (sau alt„ metod„ echivalent„)“.
6. Œn timpul depozit„rii ∫i comercializ„rii, umiditatea
semin˛elor nu va dep„∫i:
a) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai
mic dec‚t m„rimea bobului de gr‚u, 10%;
b) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai
mare dec‚t m„rimea bobului de gr‚u, 14%;
c) facelia, 14%;
d) pentru gramineele furajere, 14%;
e) pentru gulia furajer„, varza furajer„ ∫i ridichea
furajer„, 10%.
7. S„m‚n˛a r„mas„ pe stoc dup„ fiecare campanie va
fi declarat„ de operatorii economici la autoritatea oficial„
teritorial„, conform Ónregistr„rilor din îRegistrul de intr„ri ∫i
ie∫iri“, p‚n„ la 31 decembrie ∫i 30 iunie.

tu

j) s„ pun„ la dispozi˛ia inspectorului, la cererea
acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare
verific„rii activit„˛ii Ón domeniul comercializ„rii semin˛ei;
k) s„ sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de c‚te ori
apar situa˛ii deosebite care pot influen˛a calitatea
semin˛elor.
B. Punerea pe pia˛„ ∫i comercializarea semin˛elor

cl

Condi˛ii pentru comercializarea semin˛ei certificate final
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1. S„m‚n˛a poate fi plasat„ pe pia˛„ dac„ a fost
certificat„ oficial ca s„m‚n˛„ Prebaz„, Baz„, Certificat„,
Certificat„ prima ∫i a doua genera˛ie sau Comercial„, dup„
caz, Ón func˛ie de specie ∫i de condi˛iile din prezentul
ordin.
2. S„m‚n˛a certificat„ final se comercializeaz„ numai
ambalat„, sigilat„, etichetat„ oficial ∫i Ónso˛it„ de
documente oficiale.
3. Loturile de s„m‚n˛„ care au f„cut obiectul unui
contract de export Ón sistemul OCDE ∫i au r„mas Ón ˛ar„
pot fi comercializate dac„ soiul este admis pentru
comercializare, pe baza îDocumentului oficial de certificare“
∫i a etichetei tip OCDE, dac„ s„m‚n˛a corespunde
condi˛iilor din prezentul ordin, dac„ nu se recurge la
deschiderea ambalajelor.
4. S„m‚n˛a se comercializeaz„ Ónso˛it„ de documentele
de calitate, Ón termenul de valabilitate a acestora, ∫i
anume:
a) la livrarea angro: îDocumentul de calitate ∫i
conformitate al furnizorului“, model prev„zut Ón anexa nr. 8,
cu num„r de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de
furnizor, completat cu elemente preluate din îDocumentul
oficial de certificare“, documentele Ónso˛itoare din import,
certificat sau buletin de analiz„ ori documentele din statele
membre, preluate Ón îDocumentul de calitate ∫i conformitate
al furnizorului“ ∫i/sau etichete oficiale, care sunt documente
oficiale;
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b) eviden˛a laboratoarelor acreditate ∫i a persoanelor
acreditate, c‚t ∫i eviden˛a rezultatelor supravegherii ∫i
monitoriz„rii acestora;
c) eviden˛a urm„toarelor documente: îDeclara˛ie de
multiplicare“, îFi∫„ de control“, îDocument de inspec˛ie Ón
c‚mp“, îAdeverin˛„ de transport semin˛e ∫i material
s„ditor“, îDeclara˛ie de certificare a loturilor de s„m‚n˛„“,
îDocument oficial de certificare“, îBuletin de analiz„
oficial„“, îBuletin de analiz„ informativ“, procese-verbale de
luare a probelor, îDocument de calitate ∫i conformitate al
furnizorului“;
d) eviden˛a loturilor acceptate, respinse, declasate, cu
derogare, recondi˛ionate, frac˛ionate, reambalate;
e) eviden˛a etichetelor oficiale, a vignetelor oficiale
utilizate sau retrase;
f) eviden˛a prelev„rii e∫antioanelor;
g) eviden˛a importurilor ∫i exporturilor;
h) eviden˛a fi∫elor de analiz„ a semin˛elor;
i) eviden˛a copiilor borderourilor ∫i a rezultatelor ob˛inute
Ón pre- sau postcontrol;
j) eviden˛a e∫antioanelor prelevate ∫i p„strate Ón
magazia de e∫antioane;
k) alte eviden˛e cerute de INCS.
2. Toate documentele se arhiveaz„ la ITCSMS sau
LCCSMS ∫i se p„streaz„ 6 ani.
3. Supravegherea ∫i monitorizarea inspectorilor acredita˛i
care efectueaz„ inspec˛ia Ón c‚mp, a sondatorilor acredita˛i
∫i a laboratoarelor acreditate.
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IV. EVIDENﬁA CULTURILOR SEMINCERE ™I A SEMINﬁELOR
A. Eviden˛ele ˛inute de operatorul economic
1. Operatorii economici produc„tori, prelucr„tori ∫i
comercian˛i trebuie s„ ˛in„ eviden˛a la zi a produc˛iei,
tranzac˛iilor ∫i stocurilor Ón îRegistrul de intr„ri ∫i ie∫iri“.
2. Operatorii economici produc„tori, prelucr„tori ∫i
comercian˛i trebuie s„ ˛in„ eviden˛a separat„ a
documentelor privind cantitatea ∫i calitatea semin˛elor:
îDocument de inspec˛ie Ón c‚mp“, îAdeverin˛„ de transport
semin˛e ∫i material s„ditor“, îDocument oficial de
certificare“, îBuletin de analiz„ oficial„“, îBuletin de analiz„
informativ„“, procese-verbale de luare a e∫antioanelor,
îDocument de calitate ∫i conformitate al furnizorului“,
eliberate, precum ∫i eviden˛a strict„ a produc˛iei, a
etichetelor, a intr„rilor ∫i ie∫irilor de partide, a loturilor
necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.
3. Amelioratorii sau men˛in„torii care produc s„m‚n˛„
Prebaz„ sau Baz„, care efectueaz„ lucr„ri de selec˛ie
conservativ„ ∫i fitosanitar„, sunt obliga˛i s„ ˛in„ la zi
îRegistrul de selec˛ie conservativ„“.
4. Operatorii economici produc„tori, prelucr„tori ∫i
comercian˛i trebuie s„ ˛in„ eviden˛a e∫antioanelor-martor
prelevate de c„tre inspectorii oficiali din partidele ∫i loturile
de s„m‚n˛„ produse sau prelucrate ∫i s„ le stocheze Ón
condi˛ii optime de p„strare cel pu˛in un an.
B. Eviden˛ele ˛inute de ITCSMS sau LCCSMS
1. ITCSMS sau LCCSMS vor ˛ine urm„toarele eviden˛e:
a) eviden˛a operatorilor economici Ónregistra˛i pentru
producerea, prelucrarea ∫i comercializarea semin˛elor ∫i a
autoriza˛iilor eliberate;
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
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DECIZIE
privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali
de gaze naturale
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,

D

es

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia pentru raportarea
datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze
naturale, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta decizie.
Art. 2. — Compartimentele de resort din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor

Naturale ∫i titularii licen˛elor de furnizare a gazelor
naturale vor duce la Óndeplinire prevederile prezentei
decizii.
Art. 3. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 184.
ANEX√

METODOLOGIA
pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale
Art. 1. — Prezenta metodologie stabile∫te un sistem
unitar de raportare de c„tre titularii licen˛elor de furnizare a
gazelor naturale c„tre Oficiul Statistic al Comunit„˛ilor
Europene (SOEC), precum ∫i c„tre Autoritatea Na˛ional„ de

Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) a
structurii de consumatori, a pre˛urilor practicate de c„tre
ace∫tia ∫i a cantit„˛ilor de gaze naturale aferente fiec„rei
categorii de consumatori.
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(6) Pre˛urile Ónregistrate se vor baza pe tarifele,
contractele, condi˛iile ∫i reglement„rile Ón vigoare la
Ónceputul fiec„rei perioade de ∫ase luni (ianuarie ∫i iunie),
inclusiv eventualele rabaturi.
(7) Dac„ exist„ mai multe tarife posibile, se ia Ón
considerare tariful cel mai avantajos pentru consumator,
dup„ eliminarea tarifelor care nu sunt utilizate Ón practic„
sau care se aplic„ doar la un num„r nesemnificativ de
utilizatori.
(8) Dac„ nu exist„ dec‚t tarife par˛iale, contracte
speciale sau pre˛uri liber negociate, va fi raportat ∫i
Ónregistrat pre˛ul cel mai des Ónt‚lnit — pre˛ul cel mai
reprezentativ pentru condi˛iile de furnizare.
(9) Alte elemente care ar putea avea un rol Ón stabilirea
pre˛urilor, ca de exemplu, interuptibilitatea, se determin„
pentru fiecare caz Ón parte, adopt‚ndu-se Óntotdeauna
solu˛ia aplicat„ cel mai frecvent Ón practic„.
(10) Se va anexa o not„ explicativ„ c‚t mai detaliat„
posibil, care s„ reflecte corect sistemul de pre˛uri. Se va
acorda o aten˛ie deosebit„ oric„ror schimb„ri intervenite de
la ancheta precedent„.
Art. 5. — (1) Factorul de sarcin„ al consumului zilnic de
gaze naturale reprezint„ num„rul de zile ce ar fi necesar
pentru a prelua Óntregul consum anual la debitul maxim
instalat zilnic ∫i se determin„ cu formula:

tu

ite

nd = Qa/Qd(max),
Ón care:
Qa = volumul consumat anual;
Qd(max) = debitul maxim instalat zilnic.

(2) Factorul de sarcin„ al consumului orar de gaze
naturale reprezint„ num„rul de ore ce ar fi necesar pentru
a prelua Óntregul consum anual la debitul maxim instalat
orar ∫i se determin„ cu formula:
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Art. 2. — (1) ANRGN Ónregistreaz„ Ón baza de date
proprie datele ob˛inute Ón condi˛iile art. 1.
(2) SOEC — Bruxelles, Ón cazul Ón care constat„
neconcordan˛e semnificative Ón datele transmise conform
alin. (1), poate solicita ANRGN s„ permit„ verificarea
datelor corespunz„toare, precum ∫i a metodelor de
aprobare a pre˛urilor ∫i de stabilire a tarifelor reglementate
a gazelor naturale, Ón vederea evalu„rii sau modific„rii
informa˛iilor considerate necorespunz„toare.
Art. 3. — (1) Prezenta metodologie se aplic„ titularilor
de licen˛e de furnizare a gazelor naturale care furnizeaz„
gaze naturale c„tre consumatorii industriali, alimenta˛i prin
sistemele de distribu˛ie, cu excep˛ia:
a) consumatorilor industriali care folosesc gazele
naturale pentru producerea energiei electrice Ón centrale
electrice publice;
b) consumatorilor industriali care folosesc gazele
naturale pentru alte utiliz„ri dec‚t cele energetice;
c) consumatorilor industriali cu un consum anual de
gaze naturale mai mare de 124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ
sau 1.163 GW.
(2) Titularii de licen˛e de furnizare a gazelor naturale
trebuie s„ comunice date ∫i informa˛ii privind:
a) pre˛urile ∫i condi˛iile de v‚nzare a gazelor naturale;
b) sistemele de pre˛uri ∫i tarife;
c) Ómp„r˛irea consumatorilor ∫i a cantit„˛ilor de gaze
naturale pe fiecare categorie de consumatori.
Art. 4. — (1) Pre˛urile pe care titularii de licen˛e de
furnizare a gazelor naturale au obliga˛ia de a le Ónregistra
∫i raporta sunt pre˛uri finale ∫i se refer„ la tipurile de
consumatori standard, defini˛i pe baza nivelului consumului
anual ∫i al factorului de sarcin„ al consumatorului de gaze
naturale.
(2) Pre˛urile Ónregistrate ∫i raportate trebuie s„ includ„
∫i toate componentele fixe, Ón cazul Ón care exist„ astfel de
componente — de exemplu: taxa sau chiria pentru contor,
taxele fixe etc. Ele nu vor include taxa de instalare pl„tit„
ini˛ial de consumator.
(3) Pre˛urile se raporteaz„ Ón RON/1.000 mc, iar
Óncep‚nd cu 1 septembrie 2007 Ón RON/kWh:
a) f„r„ taxe (ob˛inut direct din tarife sau contracte);
b) cu toate taxele incluse (cu excep˛ia TVA-ului
deductibil).
(4) Œn pre˛ul final, cu taxele impuse, vor fi incluse toate
taxele ∫i impozitele, fie locale, fie na˛ionale, stabilite
conform prevederilor legale Ón vigoare.
(5) Valorile ∫i modul de calcul al taxelor ∫i impozitelor
na˛ionale sau locale trebuie comunicate separat.
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Qa = volumul consumat anual;
Qh(max) = debitul maxim instalat orar.
Art. 6. — Se definesc urm„toarele tipuri de consumatori
(de referin˛„) — agen˛i economici:

Tipul
de

Consumul anual

Factorul de sarcin„

consumatori

I(1)

12.400 mc sau 418,60 GJ sau 116.300 kWh

Nu este stabilit un factor de sarcin„*)

I(2)

124.000 mc sau 4.186 GJ sau 1.163.000 kWh

200 de zile

I(3-1)

1.240.000 mc sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

200 de zile, 1.600 de ore

I(3-2)

1.240.000 mc sau 41.860 GJ sau 11,63 GWh

250 de zile, 4.000 de ore

I(4-1)

12.400.000 mc sau 418.600 GJ sau 116,3 GWh

250 de zile, 4.000 de ore

I(4-2)

12.400.000 mc sau 418.600 GJ sau 116,3 GWh

330 de zile, 8.000 de ore

I(5-4)

124.000.000 mc sau 4.186.000 GJ sau 1.163 GWh

330 de zile, 8.000 de ore

*) Dac„ este necesar, 115—200 de zile.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 7. — (1) Rapoartele Óntocmite pe baza datelor ∫i
informa˛iilor colectate la data de 1 ianuarie, respectiv 1 iulie
(aferente celor 6 luni anterioare datelor de colectare), vor fi
transmise de titularii de licen˛e de furnizare a gazelor
naturale c„tre SOEC ∫i ANRGN p‚n„ cel t‚rziu la data de
28 februarie, respectiv 31 august a fiec„rui an.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), datele ∫i
informa˛iile prev„zute la art. 4 alin. (2) lit. c) se vor
comunica o dat„ la 2 ani. Prima raportare trebuie f„cut„
la data de 31 august 2007.

(3) Œn vederea p„str„rii confiden˛ialit„˛ii, datele referitoare
la pre˛uri sunt comunicate doar dac„ exist„ cel pu˛in
3 consumatori Ón fiecare dintre categoriile men˛ionate la
art. 6.
Art. 8. — Prezenta metodologie transpune Directiva
90/377/CEE privind o procedur„ comunitar„ de Ómbun„t„˛ire
a transparen˛ei pre˛urilor la gaz ∫i energie electric„ pentru
utilizatorii finali din industrie, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. 185 din 17 iulie 1990.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
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ORDIN
privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de Ónmagazinare subteran„ a gazelor naturale prev„zute la art. 1 alin. (1)
din ordinele pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
nr. 274/2006, nr. 275/2006 ∫i nr. 284/2006
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 66 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„
pentru elaborarea actelor normative, republicat„,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) ∫i ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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(3) Tarifele reglementate prev„zute la art. 1 alin. (1) din
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 284/2006 privind stabilirea
tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
Ónmagazinare subteran„ a gazelor naturale realizat de
Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A.
Media∫, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 272 din 27 martie 2006, Ó∫i men˛in valabilitatea pentru
ciclul de Ónmagazinare 2007—2008.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale, Societatea Comercial„
îDepomure∫“ — S.A., Societatea Comercial„ AMGAZ — S.A.
∫i Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A.
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
1 aprilie 2007.
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Art. 1. — (1) Tarifele reglementate prev„zute la art. 1
alin. (1) din Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de Ónmagazinare subteran„ a gazelor naturale
realizat de Societatea Comercial„ îDepomure∫“ — S.A.
T‚rgu Mure∫, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 245 din 17 martie 2006, Ó∫i men˛in
valabilitatea pentru ciclul de Ónmagazinare 2007—2008.
(2) Tarifele reglementate prev„zute la art. 1 alin. (1) din
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 275/2006 privind stabilirea
tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
Ónmagazinare subteran„ a gazelor naturale realizat de
Societatea Comercial„ AMGAZ — S.A. Media∫, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 245 din
17 martie 2006, Ó∫i men˛in valabilitatea pentru ciclul de
Ónmagazinare 2007—2008.

a

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 185.

MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
pentru modificarea Regulamentului de punere Ón aplicare a Legii nr. 188/2000
privind executorii judec„tore∫ti, aprobat prin Ordinul ministrului justi˛iei nr. 210/2001
Av‚nd Ón vedere Ordinul ministrului justi˛iei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere Ón aplicare
a Legii nr. 188/2000 privind executorii judec„tore∫ti, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 64 din
6 februarie 2001, cu modific„rile ∫i 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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Ón temeiul art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Justi˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
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6. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Tematica va fi transmis„ Camerelor executorilor
judec„tore∫ti cu cel pu˛in 30 de zile Ónaintea datei
concursului sau examenului ∫i va fi afi∫at„ de Óndat„, la loc
vizibil ∫i accesibil publicului, la sediul acestora. De
asemenea, va fi publicat„ pe paginile de internet ale
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului
Justi˛iei“.
7. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore Ónaintea
datei concursului sau examenului ∫i vor fi redactate astfel
Ónc‚t s„ acopere Óntreaga tematic„, formul‚ndu-se c‚te
10 subiecte din fiecare materie.“
8. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 24. — (1) Œn ziua concursului sau examenului, cu
30 de minute Ónainte de ora Ónceperii acestuia, comisia
care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin
tragere la sor˛i a unui set de subiecte, c‚te dou„ din
fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs
sau de examen, ∫i va Óntocmi un proces-verbal constatator
semnat de membrii comisiei.“
9. Alineatul (1) al articolului 39 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 39. — (1) Examenul de definitivat va consta Óntr-o
prob„ teoretic„ ∫i o prob„ practic„. Ministerul Justi˛iei ∫i
Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti vor
stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil,
drept procesual civil, drept comercial ∫i organizarea
profesiei de executor judec„toresc, dispozi˛iile art. 22
alin. (2) aplic‚ndu-se Ón mod corespunz„tor. Proba practic„
va consta Ón Óntocmirea unui act procedural.“
10. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 40. — (1) Cererile candida˛ilor, Ómpreun„ cu
dovezile de Óndeplinire a condi˛iilor prev„zute la art. 15 din
lege ∫i cu referatul executorului judec„toresc Óndrum„tor se
vor depune cu 20 de zile Ónainte de data examenului la
Camera executorilor judec„tore∫ti Ón a c„rei circumscrip˛ie
candidatul a efectuat stagiul.“
11. Alineatul (2) al articolului 41 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Dispozi˛iile art. 19—21 ∫i 23—36 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“
12. Articolul 46 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 46. — Dispozi˛iile art. 18—21, 23—36, 39 ∫i 44 din
prezentul regulament se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
13. Alineatul (2) al articolului 461 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Cererea, Ón care se poate exprima o op˛iune
principal„ ∫i mai multe op˛iuni secundare pentru un post
vacant, se depune la Camera executorilor judec„tore∫ti Ón a
c„rei circumscrip˛ie se afl„ localitatea Ón care domiciliaz„
candidatul, Ónso˛it„ de urm„toarele documente:
— copie legalizat„ a diplomei de licen˛„ Ón studii
juridice;
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Art. I. — Regulamentul de punere Ón aplicare a Legii
nr. 188/2000 privind executorii judec„tore∫ti, aprobat prin
Ordinul ministrului justi˛iei nr. 210/2001, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 64 din
6 februarie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„, dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) La numirea pe posturile declarate vacante Ón
condi˛iile alin. (2) vor avea prioritate, Ón urm„toarea ordine:
a) executorii judec„tore∫ti stagiari care au promovat
examenul de definitivat;
b) executorii judec„tore∫ti care solicit„ schimbarea
sediului biroului dintr-o circumscrip˛ie a judec„toriei Ón alta;
c) persoanele care au promovat concursul sau examenul
anual de admitere Ón profesie;
d) persoanele scutite de examen, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 15 lit. g) din lege, care solicit„ admiterea Ón
profesie.“
2. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 18. — (1) Cererea de Ónscriere Ómpreun„ cu
dovezile privind Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 15
lit. a)—f) din lege se depun, cu cel pu˛in 20 de zile Ónainte
de data sus˛inerii concursului sau examenului, la Camera
executorilor judec„tore∫ti Ón a c„rei circumscrip˛ie se afl„
localitatea unde domiciliaz„ candidatul.“
3. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 21. — (1) Data ∫i locul concursului sau examenului
vor fi stabilite prin ordin al ministrului justi˛iei, cu
consultarea Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti,
∫i vor fi comunicate Camerelor executorilor judec„tore∫ti cu
30 de zile Ónainte de aceast„ dat„, Ón vederea Ón∫tiin˛„rii
candida˛ilor, fiind publicate ∫i Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a III-a. Œn acelea∫i condi˛ii va fi publicat„
∫i lista cuprinz‚nd posturile vacante. De asemenea, acestea
vor fi publicate ∫i pe paginile de internet ale Uniunii
Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului
Justi˛iei.“
4. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de data concursului sau
examenului, Consiliul Uniunii Na˛ionale a Executorilor
Judec„tore∫ti va stabili adresa exact„ ∫i ora Ónceperii
concursului sau examenului ∫i le va comunica Camerelor
executorilor judec„tore∫ti ∫i Ministerului Justi˛iei. De
asemenea, se va dispune afi∫area acestora la loc vizibil ∫i
accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor
judec„tore∫ti, fiind publicate ∫i pe paginile de internet ale
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti ∫i Ministerului
Justi˛iei.“
5. Alineatul (1) al articolului 22 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 22. — (1) Œn vederea sus˛inerii concursului sau
examenului, Ministerul Justi˛iei ∫i Consiliul Uniunii Na˛ionale
a Executorilor Judec„tore∫ti vor stabili tematica cu caracter
teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil ∫i
organizarea profesiei de executor judec„toresc.“
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lista se va afi∫a la sediul Camerelor executorilor
judec„tore∫ti, la loc vizibil ∫i accesibil publicului.“
16. Alineatul (2) al articolului 79 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Concursul pentru schimb„ri de sediu dintr-o
circumscrip˛ie Ón alta va fi organizat de Uniunea Na˛ional„
a Executorilor Judec„tore∫ti, sub coordonarea ∫i controlul
Ministerului Justi˛iei, ∫i va consta Óntr-o prob„ teoretic„ ∫i o
prob„ practic„.“
17. Alineatul (3) al articolului 79 1 va avea urm„torul
cuprins:

ce

î(3) Ministerul Justi˛iei ∫i Consiliul Uniunii Na˛ionale a
Executorilor Judec„tore∫ti vor stabili tematica cu caracter
teoretic din materiile: drept procesual civil — executare
silit„ ∫i organizarea profesiei de executor judec„toresc.
Proba practic„ va consta Ón Óntocmirea unui act
procedural.“
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18. Alineatul (5) al articolului 79 1 va avea urm„torul
cuprins:
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î(5) Cererile de Ónscriere la concurs se depun, cu cel
pu˛in 20 de zile Ónainte de data sus˛inerii acestuia, la
Camera executorilor judec„tore∫ti Ón a c„rei circumscrip˛ie
candidatul are sediul biroului. Dup„ expirarea termenului
men˛ionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv
formulate ∫i nu vor mai fi primite.“
Art. II. — Direc˛ia publicitate mobiliar„, notari publici,
executori, exper˛i tehnici judiciari, traduc„tori ∫i interpre˛i va
duce la Óndeplinire prezentul ordin.
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— copia actului de identitate;
— declara˛ie pe propria r„spundere c„ are capacitate
deplin„ de exerci˛iu;
— cazierul judiciar;
— recomandare de la ultimul loc de munc„;
— adeverin˛„ medical„ din care s„ rezulte c„ este apt
din punct de vedere medical pentru exercitarea func˛iei de
executor judec„toresc;
— dovada c„ nu a fost sanc˛ionat disciplinar Ón ultimii
5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire Ón func˛ia
de executor judec„toresc ∫i nici Ón anul respectiv; dac„ nu
mai este Ón func˛ie, dovada c„ nu ∫i-a Óncetat activitatea
din motive imputabile;
— dovada c„ a absolvit cursuri de specializare, acolo
unde este cazul;
— dovada c„ a desf„∫urat o perioad„ de cel pu˛in
5 ani func˛ia de judec„tor, procuror sau avocat ∫i c„ a
promovat examenul de definitivat Ón aceast„ profesie.“
14. Alineatul (1) al articolului 79 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 79. — (1) Schimbarea sediului biroului executorului
judec„toresc dintr-o circumscrip˛ie Ón alta se face, la
cerere, pe post vacant, potrivit art. 5 alin. (4) lit. b).“
15. Alineatul 3 al articolului 79 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Cererea de schimbare a sediului biroului
executorului judec„toresc se face Ón termen de 10 zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
a III-a, a listei cuprinz‚nd posturile vacante. Lista se
public„ ∫i pe paginile de internet ale Ministerului Justi˛iei ∫i
Uniunii Na˛ionale a Executorilor Judec„tore∫ti. De asemenea,
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Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 656/C.
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MINISTERUL JUSTIﬁIEI
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ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea examenului de promovare
a personalului de specialitate juridic„, cu func˛ii de execu˛ie, asimilat judec„torilor ∫i procurorilor,
din Ministerul Justi˛iei
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 43—47, precum ∫i ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea
∫i desf„∫urarea examenului de promovare a personalului de
specialitate juridic„, cu func˛ii de execu˛ie, asimilat
judec„torilor ∫i procurorilor, din Ministerul Justi˛iei, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii va duce la Óndeplinire
dispozi˛iile prezentului ordin.

Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 8 martie 2007.
Nr. 663/C.
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ANEX√

REGULAMENT
privind organizarea ∫i desf„∫urarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridic„,
cu func˛ii de execu˛ie, asimilat judec„torilor ∫i procurorilor, din Ministerul Justi˛iei
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Art. 1. — Prezentul Regulament se aplic„ personalului
de specialitate juridic„, cu func˛ii de execu˛ie, asimilat
judec„torilor ∫i procurorilor, din Ministerul Justi˛iei, potrivit
Legii nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, denumit Ón continuare personal de specialitate
juridic„ asimilat.
Art. 2. — Promovarea Ón func˛ii de execu˛ie a
personalului de specialitate juridic„ asimilat se face pe
baz„ de examen, organizat anual sau ori de c‚te ori este
necesar de Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului
Justi˛iei, denumit„ Ón continuare compartiment pentru resurse
umane.
Art. 3. — (1) Data, locul, modul de organizare a
examenului, precum ∫i tematica pentru proba scris„
teoretic„, aprobate de conducerea Ministerului Justi˛iei la
propunerea compartimentului pentru resurse umane, se
comunic„ tuturor persoanelor interesate prin intermediul
conduc„torilor compartimentelor Ón care acestea Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea, se afi∫eaz„ la sediul Ministerului
Justi˛iei ∫i se public„ pe pagina de internet a institu˛iei, cu
cel pu˛in 60 de zile Ónainte de data stabilit„ pentru
examen.
(2) Cererile de Ónscriere la examen se depun, Ón termen
de 15 zile de la afi∫area datei examenului, la
compartimentul pentru resurse umane.
(3) Œn cererea de Ónscriere la examen, candidatul va
preciza gradul profesional pentru care solicit„ sus˛inerea
examenului, precum ∫i materia sau, dup„ caz, materiile la
care opteaz„ s„ sus˛in„ examenul.

financiar ∫i fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept
interna˛ional privat, jurispruden˛a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, jurispruden˛a
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, jurispruden˛a Cur˛ii de
Justi˛ie a Comunit„˛ilor Europene, procedura civil„,
procedura penal„.
(3) Proba scris„ teoretic„ va fi sus˛inut„ la una dintre
materiile prev„zute la alin. (2), la alegerea candidatului.
Art. 6. — (1) La propunerea compartimentului pentru
resurse umane, ministrul justi˛iei nume∫te, prin ordin:
a) comisia de organizare a examenului;
b) comisia pentru solu˛ionarea contesta˛iilor Ómpotriva
rezultatelor verific„rii condi˛iilor de participare la examen;
c) comisiile pentru verificarea lucr„rilor scrise;
d) comisiile pentru solu˛ionarea contesta˛iilor Ómpotriva
not„rii lucr„rilor scrise.
(2) Din comisiile prev„zute la alin. (1) lit. c) ∫i d) fac
parte speciali∫ti — personal de specialitate juridic„ asimilat,
din Ministerul Justi˛iei, care au cel pu˛in gradul profesional
pentru care candidatul sus˛ine examenul.
(3) Membrii comisiilor prev„zute la alin. (1) lit. c) ∫i d)
se stabilesc Ón func˛ie de num„rul candida˛ilor, precum ∫i
Ón func˛ie de materiile pentru care ace∫tia au optat.
(4) Nu pot fi numite Ón comisiile prev„zute la alin. (1)
persoanele care au so˛ul sau so˛ia, rude ori afini p‚n„ la
gradul al patrulea inclusiv Ón r‚ndul candida˛ilor. Dac„
incompatibilitatea se ive∫te ulterior desemn„rii membrilor
comisiilor, persoana Ón cauz„ are obliga˛ia s„ se retrag„ ∫i
s„ comunice de Óndat„ aceast„ situa˛ie comisiei de
organizare a examenului, Ón vederea Ónlocuirii sale.
(5) Comisia de organizare a examenului este format„
din persoane din cadrul compartimentului pentru resurse
umane.
Art. 7. — Comisia de organizare a examenului are, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) prime∫te cererile de Ónscriere la examen, verific„
Óndeplinirea condi˛iilor necesare pentru participarea la
examen ∫i respinge cererile candida˛ilor care nu Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute de lege pentru participarea la examen;
b) asigur„ publicitatea rezultatelor verific„rii condi˛iilor de
participare la examen;
c) asigur„ publicitatea rezultatelor ob˛inute de candida˛i
la lucr„rile scrise;
d) Óndepline∫te orice sarcini specifice necesare pentru
buna desf„∫urare a examenului.
Art. 8. — (1) Verificarea Óndeplinirii condi˛iilor pentru
participarea la examen se face Ón termen de 5 zile
lucr„toare de la data expir„rii termenului de Ónscriere la
examen, prev„zut la art. 3 alin. (2).
(2) Rezultatele verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor pentru
participarea la examen se comunic„ candida˛ilor prin
intermediul conduc„torilor compartimentelor Ón care ace∫tia
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea, se afi∫eaz„ la sediul Ministerului
Justi˛iei ∫i se public„ pe site-ul institu˛iei.
Art. 9. — (1) Candida˛ii ale c„ror cereri de Ónscriere la
examen au fost respinse pot face contesta˛ie Ón termen de
48 de ore de la afi∫area rezultatelor verific„rii Óndeplinirii
condi˛iilor pentru participarea la examen.
(2) Contesta˛iile depuse de candida˛i cu privire la
rezultatul verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor pentru participarea
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CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
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CAPITOLUL II
Condi˛ii pentru Ónscrierea la examen
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Art. 4. — (1) Pentru a participa la examenul de
promovare Ón func˛ii de execu˛ie, personalul de specialitate
juridic„ asimilat trebuie s„ Óndeplineasc„, p‚n„ Ón ziua
organiz„rii examenului, inclusiv, condi˛iile minime de
vechime prev„zute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) ∫i c) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón func˛ia de personal de specialitate juridic„
asimilat, s„ aib„ la ultima evaluare calificativul îFoarte bine“
∫i s„ nu fi fost sanc˛ionat disciplinar Ón ultimii 3 ani.
(2) La calcularea vechimii prev„zute la alin. (1) se ia Ón
considerare ∫i perioada Ón care personalul de specialitate
juridic„ asimilat a fost judec„tor, procuror sau avocat.
CAPITOLUL III
Organizarea ∫i desf„∫urarea examenului
Art. 5. — (1) Examenul de promovare a personalului de
specialitate juridic„ asimilat const„ Ón Óntocmirea unei lucr„ri
scrise, cu caracter teoretic ∫i practic, ∫i sus˛inerea unei
probe scrise teoretice.
(2) Lucrarea scris„ va fi Óntocmit„ pe o tem„ la
alegerea candidatului, din urm„toarele materii: drept civil,
drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept
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(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de examen
este introdus„ Óntr-un plic sigilat ∫i semnat de membrii
comisiilor de verificare a lucr„rilor scrise, cu cel pu˛in dou„
ore Ónainte de desf„∫urarea probei scrise.
(5) Timpul alocat pentru desf„∫urarea probei scrise
teoretice va fi stabilit de membrii comisiilor de verificare a
lucr„rilor scrise ∫i nu poate dep„∫i 3 ore din momentul
comunic„rii subiectelor.
Art. 14. — Rezultatele ob˛inute la proba scris„ teoretic„
se afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i se public„ pe
site-ul institu˛iei.
Art. 15 — Pentru a fi declarat admis la proba scris„
teoretic„, candidatul trebuie s„ ob˛in„ cel pu˛in nota 6,00.
Art. 16. — Candida˛ii nemul˛umi˛i de notele ob˛inute la
proba scris„ teoretic„ pot face contesta˛ie Ón termen de
48 de ore de la afi∫area rezultatelor. Contesta˛iile se
solu˛ioneaz„ Ón maximum 3 zile lucr„toare de la expirarea
termenului de depunere.
Art. 17. — Rezultatele ob˛inute Ón urma solu˛ion„rii
contesta˛iilor Ómpotriva not„rii la proba scris„ teoretic„ se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i se public„ pe
site-ul institu˛iei.
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
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Art. 18. — Œn termen de cel mult 30 de zile de la
afi∫area rezultatelor finale, compartimentul pentru resurse
umane va lua m„suri pentru acordarea coeficientului de
multiplicare imediat superior personalului de specialitate
juridic„ asimilat declarat admis la examenul de promovare.
Art. 19. — Plata membrilor comisiilor prev„zute la art. 6
alin. (1) se face potrivit dispozi˛iilor legale referitoare la
salarizarea judec„torilor, procurorilor ∫i a altor categorii de
personal din sistemul justi˛iei.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

la examen se solu˛ioneaz„ Ón termen de dou„ zile
lucr„toare.
(3) Rezultatele contesta˛iilor se comunic„ candida˛ilor
prin intermediul conduc„torilor compartimentelor Ón care
ace∫tia Ó∫i desf„∫oar„ activitatea, se afi∫eaz„ la sediul
Ministerului Justi˛iei ∫i se public„ pe site-ul institu˛iei.
Art. 10. — (1) Lucr„rile scrise Óntocmite de candida˛i vor
fi depuse la compartimentul pentru resurse umane la data
stabilit„ pentru examen.
(2) Lucrarea scris„ va avea Óntre 10 ∫i 20 de pagini,
font Times New Roman, corp 14, interlinie la 1 1/2 r‚nduri.
Art. 11. — (1) Examinarea lucr„rilor scrise se va face
Ón maximum 5 zile lucr„toare de la data examenului.
(2) Lucr„rile scrise se noteaz„ cu îAdmis“ sau îRespins“.
Art. 12. — (1) Rezultatele ob˛inute la lucr„rile scrise
Óntocmite de candida˛i se afi∫eaz„ la sediul Ministerului
Justi˛iei ∫i se public„ pe site-ul institu˛iei.
(2) Candidatul declarat respins poate face contesta˛ie, Ón
termen de 48 de ore de la afi∫area rezultatelor, care se
depune la compartimentul pentru resurse umane.
(3) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ Ón maximum 3 zile
lucr„toare de la expirarea termenului de depunere.
(4) Solu˛ia comisiei de contesta˛ii este definitiv„.
(5) Rezultatele ob˛inute de candida˛i Ón urma solu˛ion„rii
contesta˛iilor se afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i se
public„ pe site-ul institu˛iei.
Art. 13. — (1) Proba scris„ teoretic„ se sus˛ine Ón
termen de 48 de ore de la afi∫area rezultatelor ob˛inute Ón
urma solu˛ion„rii contesta˛iilor Ómpotriva not„rii la lucr„rile
scrise Óntocmite de candida˛i.
(2) Proba scris„ teoretic„ const„ Ón dou„ subiecte
teoretice din materia pentru care candidatul a optat.
(3) Comisiile de verificare a lucr„rilor scrise au obliga˛ia
de a elabora 3 variante de subiecte de examen.
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