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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea transferului pachetului de ac˛iuni de˛inut de stat la Societatea Comercial„
îHorticola“ — S.A. Bucure∫ti de la Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului
de Stat“ c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

el
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decurg din calitatea sa de ac˛ionar Ón numele statului la
Societatea Comercial„ îHorticola“ — S.A. Bucure∫ti.
Art. 2. — Predarea-preluarea pachetului de ac˛iuni
transferat potrivit art. 1 alin. (1) se face pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de
15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.

an

Art. 1. — (1) Se aprob„ transferul pachetului de ac˛iuni
de˛inut de stat la Societatea Comercial„ îHorticola“ — S.A.
Bucure∫ti de la Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“ c„tre Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului.
(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va
exercita toate drepturile ∫i va executa toate obliga˛iile ce
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o

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„.

ite

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

NICOLAE V√C√ROIU

ii
g

ra

tu

BOGDAN OLTEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

in

fo

rm

ăr

Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 88.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea transferului
pachetului de ac˛iuni de˛inut de stat la Societatea Comercial„
îHorticola“ — S.A. Bucure∫ti de la Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“
c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea transferului
pachetului de ac˛iuni de˛inut de stat la Societatea Comercial„ îHorticola“ —
S.A. Bucure∫ti de la Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului
de Stat“ c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 376.
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HOT√R¬RI

ALE

PARLAMENTULUI

ROM¬NIEI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 23/2005
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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10. Grupul parlamentar de prietenie cu Croa˛ia
— domnul deputat Ghi∫e Ioan, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Sandu Gabriel;
11. Grupul parlamentar de prietenie cu Estonia
— domnul deputat Cr„ciunescu Grigore, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Ujeniuc Drago∫;
— domnul deputat B„rbule˛iu Tiberiu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Boureanu Cristian Alexandru;
12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda
— domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Buzatu Dan Hora˛iu;
— domnul deputat Timi∫ Ioan, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Ungureanu Petre;
— domnul deputat Sandu-Capr„ Mihai, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat ™tirbe˛ Cornel;
13. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elen„
— domnul deputat Scutaru Adrian George, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Momanu Corneliu;
14. Grupul parlamentar de prietenie cu India
— domnul deputat Bo∫neac Valentin Samuel, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Iustian Mircea Teodor;
15. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islanda
— domnul deputat C‚mpanu Liviu, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat ™tirbe˛ Cornel;
16. Grupul parlamentar de prietenie cu Letonia
— domnul deputat Gabor Gheorghe, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Momanu Corneliu;
17. Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de
Luxemburg
— domnul deputat Co∫ea Dumitru Gheorghe Mircea,
apar˛in‚nd Grupului parlamentar al P.N.L., o Ónlocuie∫te Ón
calitatea de membru pe doamna deputat Turcan Raluca;
18. Grupul parlamentar de prietenie cu Malta
— domnul deputat Preda Ion, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Pard„u Dumitru;
— domnul deputat Ilie Cristian, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.D., este desemnat Ón calitatea de membru
Ón locul r„mas vacant ca urmare a Óncet„rii mandatului de
parlamentar al domnului St„ni∫oar„ Mihai;

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a unor grupuri parlamentare de
prietenie constituite prin Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei
nr. 23/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modific„rile ulterioare:
1. Grupul parlamentar de prietenie cu Africa de Sud
— domnul deputat Dragomir Gheorghe, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Boureanu Cristian Alexandru;
2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria
— domnul deputat M„laimare Mihai Adrian, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Pard„u Dumitru;
— domnul senator Iorgovan Antonie, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul senator Diaconescu Cristian;
3. Grupul parlamentar de prietenie cu Belgia
— doamna deputat V„lean Adina Ioana, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Zaharia Claudius Mihail;
4. Grupul parlamentar de prietenie cu Brazilia
— domnul deputat Ciopraga Mircea, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Oancea Viorel;
5. Grupul parlamentar de prietenie cu Bulgaria
— domnul deputat Uioreanu Horea Dorin, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Hoinaru Marian;
6. Grupul parlamentar de prietenie cu Canada
— domnul deputat Fenechiu Relu, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Buzatu Dan Hora˛iu;
7. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ceh„
— domnul deputat Bu∫oi Cristian Silviu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Pruteanu Vasile;
8. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru
— domnul deputat Strung„ Emil, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Andreica Romic„;
9. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea
— domnul senator Daea Petre, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón calitatea de
membru Ón locul devenit vacant ca urmare a Óncet„rii
mandatului de parlamentar al domnului Maior George
Cristian;
— domnul deputat Fr‚ncu Emilian Valentin, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón func˛ia de
secretar pe domnul deputat Pruteanu Vasile;
— domnul deputat Pal„r Ionel, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Popescu Florin Aurelian;
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30. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Macedonia
— domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Pard„u Dumitru;
31. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arab„
Sirian„
— domnul deputat Dobre Traian, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Popescu Florin Aurelian;
32. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Tunisian„
— domnul deputat Ru∫anu Dan Radu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Paveliu Marian Sorin;
33. Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina
— domnul senator Filipescu Teodor, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón calitatea de
membru Ón locul r„mas vacant ca urmare a Óncet„rii
mandatului de parlamentar al domnului Maior George
Cristian;
34. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Argentina
— domnul deputat Cr„ciunescu Grigore, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., o Ónlocuie∫te Ón func˛ia de
pre∫edinte pe doamna deputat Turcan Raluca;
35. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia
— doamna senator Silistru Doina, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., este desemnat„ Ón calitatea de
membru Ón locul r„mas vacant ca urmare a Óncet„rii
mandatului de parlamentar al domnului Maior George
Cristian;
36. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba
— domnul deputat Motreanu Dan ™tefan, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Ungureanu Petre;
37. Grupul parlamentar de prietenie cu Kuwait
— domnul deputat Hoban Ioan, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Andreica Romic„;
38. Grupul parlamentar de prietenie cu Malayezia
— domnul deputat Uioreanu Horea Dorin, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón func˛ia de
pre∫edinte pe domnul deputat ™tirbe˛ Cornel;
39. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamic„
Pakistan
— domnul deputat Strung„ Emil, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Oancea Viorel;
40. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Oriental„
a Uruguayului
— domnul deputat Ilie Cristian, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.D., este desemnat Ón calitatea de secretar
Ón locul r„mas vacant ca urmare a Óncet„rii mandatului de
parlamentar al domnului St„ni∫oar„ Mihai;
41. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Venezuela
— domnul deputat M„nescu Rare∫ ™erban, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat ™tirbe˛ Cornel.
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19. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii
Britanii ∫i Irlandei de Nord
— domnul deputat Adomni˛ei Cristian Mihai, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón func˛ia de
pre∫edinte pe domnul deputat Boureanu Cristian Alexandru;
— domnul deputat Bo∫neac Valentin Samuel, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Paveliu Marian Sorin;
— domnul deputat Toma Horia Victor, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Oancea Viorel;
— domnul deputat Ilie Cristian, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.D., este desemnat Ón calitatea de membru
Ón locul r„mas vacant ca urmare a Óncet„rii mandatului de
parlamentar al domnului St„ni∫oar„ Mihai;
20. Grupul parlamentar de prietenie cu Olanda
— domnul deputat Semcu Adrian Emanuil, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Popescu Florin Aurelian;
21. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacia
— domnul deputat Micula C„t„lin, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Paveliu Marian Sorin;
— domnul deputat Boeriu Valeriu Victor, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Ujeniuc Drago∫;
22. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia
— domnul deputat Popa Cornel, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe domnul deputat Sandu Gabriel;
23. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei
— domnul deputat M„nescu Rare∫ ™erban, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Iustian Mircea Teodor;
24. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei
— domnul deputat Gabor Gheorghe, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Ujeniuc Drago∫;
— domnul deputat Pu∫c„ Mircea Valer, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Andreica Romic„;
25. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungar„
— domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Hoinaru Marian;
26. Grupul parlamentar de prietenie cu UNESCO
— domnul deputat Calimente Mih„i˛„, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Pard„u Dumitru;
27. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algerian„
Democratic„ ∫i Popular„
— domnul deputat Ru∫anu Dan Radu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón calitatea de
membru pe domnul deputat Pruteanu Vasile;
28. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arab„
Egipt
— domnul deputat Luchian Ion, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., o Ónlocuie∫te Ón calitatea de membru
pe doamna deputat Turcan Raluca;
29. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Libanez„
— domnul deputat Sandu-Capr„ Mihai, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te Ón func˛ia de
vicepre∫edinte pe domnul deputat Iustian Mircea Teodor;
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 3 aprilie 2007, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 10/2005
privind aprobarea componen˛ei nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Ini˛iativa Central-European„ — Dimensiunea parlamentar„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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desemnat Ón calitate de supleant al domnului deputat
Merka Adrian Miroslav;
4. domnul deputat Pu∫c„ Mircea Valer, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat Ón calitate
de supleant al domnului deputat C‚mpanu Liviu;
5. doamna deputat Buciu Angela, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.R.M., este desemnat„ Ón calitate de
supleant„ a domnului deputat Baban ™tefan;
6. domnul deputat Ciuc„ Liviu-Bogdan, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.C., este desemnat Ón calitate de
supleant al domnului deputat Pascu Bogdan.

pe

Articol unic. — Componen˛a nominal„ a a delega˛iei
Parlamentului Rom‚niei la Ini˛iativa Central-European„ —
Dimensiunea parlamentar„, prev„zut„ Ón anexa la
Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 10/2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ astfel:
1. domnul deputat B„e∫u George, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón calitate de
supleant al domnului deputat Iancu Iulian;
2. domnul senator Antonie ™tefan Mihail, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“
P.N.L.—P.D. este desemnat Ón calitate de supleant al
domnului senator Popa Dan Gabriel;
3. domnul deputat Longher Ghervazen, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale, este
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CAMERA DEPUTAﬁILOR

D

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei
nr. 3/2005 pentru aprobarea componen˛ei nominale
a Comisiei parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Doamna deputat Constantinescu Anca, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.D., se nume∫te Ón calitatea de membru al Comisiei
parlamentare a revolu˛ionarilor din decembrie 1989 Ón locul r„mas vacant ca
urmare a decesului domnului Racoceanu Viorel.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 3 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei
nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare
de anchet„ pentru investig„ri ∫i clarific„ri referitoare
la activitatea ICE Dun„rea
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ce

Articol unic. — Domnul deputat Ciuc„ Liviu Bogdan, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Conservator, Ól Ónlocuie∫te pe domnul
deputat Hellvig Eduard Raul din componen˛a nominal„ a Comisiei
parlamentare de anchet„ pentru investig„ri ∫i clarific„ri referitoare la
activitatea ICE Dun„rea, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului
Rom‚niei nr. 40/2006.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 3 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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HOT√R¬RE
privind aprobarea Mecanismelor de derulare a ac˛iunilor din Programul de promovare a exportului,
administrat de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 alin. (2) ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la
bugetul de stat, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Mecanismele de derulare a
ac˛iunilor din Programul de promovare a exportului,
administrat de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Suma alocat„ de la bugetul de stat,
anual, Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului va fi utilizat„
pentru acoperirea, par˛ial„ sau total„, a cheltuielilor
necesare aplic„rii Programului de promovare a exportului,
care cuprinde urm„toarele ac˛iuni:
a) participarea la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale
organizate Ón str„in„tate, conform programului elaborat
anual de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului;

b) organizarea de misiuni economice ∫i ac˛iuni de
promovare a exporturilor Ón str„in„tate;
c) realizarea de studii de pia˛„ ∫i pe produse, inclusiv
pentru obiective complexe;
d) realizarea de ac˛iuni de publicitate ∫i reclam„ cu
caracter general, pe pie˛e de interes pentru exportul
rom‚nesc;
e) realizarea unui portal de informa˛ii de comer˛ exterior,
pe baze concuren˛iale, cu suportarea integral„ a
cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri
bugetare;
f) sus˛inerea financiar„ a unor ac˛iuni promo˛ionale
organizate Ón ˛„rile de re∫edin˛„ de c„tre birourile
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comer˛ului. Finan˛area Ón cadrul schemelor se acord„ numai
dup„ aprobarea acestora prin ordin.
Art. 3. — (1) Repartizarea pe ac˛iunile de promovare a
exportului prev„zute la art. 2 alin. (1) a sumei alocate
anual de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului
de promovare a exportului se face conform propunerilor
ordonatorului principal de credite, cu aprobarea Consiliului
de export.
(2) Sumele repartizate conform alin. (1) se pot redistribui
Ón cursul anului pe ac˛iuni de promovare a exportului, Ón
condi˛iile prev„zute la alin. (1), Ón limita sumei alocate de
la bugetul de stat pentru Programul de promovare a
exportului.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.100/2004 privind
aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar
de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de
promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.147 din 3 decembrie 2004.

fiz
i

consilierului economic ale Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului;
g) finan˛area unor categorii de cheltuieli pentru
organizarea Ón Rom‚nia a ac˛iunilor de promovare a
exportului, la care particip„ firme str„ine, poten˛ial
importatoare de bunuri ∫i servicii rom‚ne∫ti.
(2) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului administreaz„ ∫i
coordoneaz„ ac˛iunile de promovare a exportului prev„zute
la alin. (1).
(3) Ac˛iunile de promovare a exportului prev„zute la
alin. (1) lit. a), b) ∫i g) se administreaz„ de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, prin delegarea c„tre acesta
a opera˛iunilor de Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a
contractelor de prest„ri de servicii pentru realizarea
ac˛iunilor respective.
(4) Pentru ac˛iunile de promovare a exportului prev„zute
la alin. (1) lit. a), b) ∫i c) se instituie scheme de minimis
care se aprob„ prin ordin al ministrului economiei ∫i
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Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru comer˛,
Iuliu Winkler
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 21 martie 2007.
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de derulare a ac˛iunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
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CAPITOLUL I

D
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Participarea la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale
Art. 1. — (1) Participarea operatorilor economici la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale se realizeaz„ pe pie˛e de
interes, prin organizarea de pavilioane na˛ionale, standuri
specializate pe produse sau miniexpozi˛ii, pe baz„ de
programe anuale elaborate de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón consultare cu patronatele de ramur„,
aprobate de Consiliul de export.
(2) Selectarea t‚rgurilor ∫i expozi˛iilor prev„zute Ón
programul anual se face Ón baza urm„toarelor criterii:
a) asigurarea expansiunii ∫i diversific„rii geografice a
exportului rom‚nesc pe pie˛e cu poten˛ial de import ridicat;
b) promovarea produselor ∫i serviciilor cu valoare
ad„ugat„ ridicat„;
c) importan˛a t‚rgurilor respective pe plan interna˛ional;
d) performan˛ele ob˛inute de participan˛ii rom‚ni la
edi˛iile anterioare ale t‚rgurilor respective.
Art. 2. — (1) Administrarea programului de participare la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale se face c„tre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, prin delegarea c„tre acesta

a opera˛iunilor de Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a
contractelor de prest„ri de servicii pentru realizarea
ac˛iunilor respective.
(2) Contractele de prest„ri de servicii pentru organizarea
particip„rii la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale se Óncheie de
c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului cu
operatori economici specializa˛i, denumi˛i Ón continuare
societate organizatoare, selecta˛i Ón conformitate cu
metodologia aprobat„ Ón condi˛iile legii de Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, pe baza caietelor de sarcini
pentru selectarea societ„˛ii organizatoare, elaborate de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului ∫i patronatele de ramur„ sau
asocia˛iile profesionale. Patronatele de ramur„ sau
asocia˛iile profesionale vor defini detaliile de arhitectur„
∫i/sau de execu˛ie ale standului, care vor constitui anex„ la
caietul de sarcini pentru selectarea societ„˛ii organizatoare.
3) Cheltuielile aferente public„rii anun˛ului privind
organizarea procedurii de selec˛ie a societ„˛ii organizatoare
a particip„rii la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale se suport„
din sumele bugetare alocate pentru realizarea programului
de participare la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale.
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din partea operatorilor economici, comparativ cu num„rul de
participan˛i necesar pentru utilizarea integral„ a spa˛iului de
expunere angajat;
l) respectarea de c„tre solicitant a prevederilor normelor
privind principalele activit„˛i/ac˛iuni care vor fi realizate de
societ„˛ile comerciale participante la t‚rguri ∫i expozi˛ii
interna˛ionale finan˛ate par˛ial de la bugetul de stat,
elaborate de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ón cazul
prezen˛ei acestuia la astfel de ac˛iuni anterioare.
(2) Selectarea operatorilor economici participan˛i la t‚rguri
∫i expozi˛ii interna˛ionale se face de o comisie numit„ prin
ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului, format„ din
reprezentan˛i ai Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, ai
patronatelor de ramur„/asocia˛iilor profesionale ∫i ai
Centrului Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón func˛ie
de suprafa˛a de expunere disponibil„ pentru fiecare ac˛iune
∫i de Óndeplinirea condi˛iilor de eligibilitate prev„zute la
alin. (1).
(3) Participan˛ii la t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale depun
o garan˛ie Ón valoare de 2.000 de lei la Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, iar documentul care atest„
depunerea garan˛iei se va anexa la cererea de Ónscriere
pentru selec˛ia firmelor participante la t‚rgul respectiv.
Garan˛ia se restituie firmelor selectate dup„ Óncheierea
manifest„rii expozi˛ionale sau se execut„ Ón cazul
neparticip„rii operatorului economic la ac˛iunea respectiv„.
Œn situa˛ia Ón care valoarea cheltuielilor efectuate de
societatea organizatoare pentru operatorul economic
neparticipant este mai mare dec‚t valoarea garan˛iei,
operatorul economic va pl„ti diferen˛a p‚n„ la acoperirea
integral„ a cheltuielilor ce Ói revin. Pentru operatorii
economici care nu au fost selecta˛i pentru participarea la
t‚rgul respectiv, garan˛ia se restituie Ón termen de 14 zile
de la data hot„r‚rii Comisiei de selec˛ie a participan˛ilor la
t‚rguri interna˛ionale.
(4) Operatorii economici participan˛i la t‚rguri
interna˛ionale au obliga˛ia s„ respecte prevederile normelor
privind principalele activit„˛i/ac˛iuni care vor fi realizate de
societ„˛ile comerciale participante la t‚rguri ∫i expozi˛ii
interna˛ionale finan˛ate par˛ial de la bugetul de stat,
aprobate prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
(5) Œn cazul Ón care operatorul economic nu respect„
prevederile normelor privind principalele activit„˛i/ac˛iuni care
vor fi realizate de societ„˛ile comerciale participante la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale finan˛ate par˛ial de la
bugetul de stat, acesta nu va mai putea accesa acest
instrument de promovare a exportului pentru o perioad„ de
2 ani de la data constat„rii neÓndeplinirii prevederilor
respective.
Art. 4. — Fondurile bugetare repartizate anual pentru
realizarea programului de participare la t‚rguri ∫i expozi˛ii
interna˛ionale se asigur„ Centrului Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón baza unui contract de finan˛are Óncheiat Ón
acest scop. Sumele astfel repartizate se utilizeaz„ pentru
acoperirea par˛ial„ sau total„ a unor categorii de cheltuieli,
dup„ cum urmeaz„:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea
∫i asigurarea medical„ pentru un participant de la fiecare
expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institu˛iile
publice;
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(4) Programele promo˛ionale, cum sunt seminarii, mese
rotunde, Ónt‚lniri de afaceri ∫i altele asemenea, de
publicitate, reclam„ comercial„ ∫i de negocieri se realizeaz„
cu ocazia manifest„rilor expozi˛ionale prev„zute la art. 1 de
c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Ón colaborare cu
patronatele de ramur„ sau asocia˛iile profesionale ∫i Centrul
Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón limita cheltuielilor
prev„zute cu aceast„ destina˛ie Ón contractul de prest„ri de
servicii.
Art. 3. — (1) Beneficiarii programului de participare la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale sunt operatorii economici,
persoane juridice rom‚ne, care Óndeplinesc urm„toarele
condi˛ii de eligibilitate:
a) sunt Ónregistra˛i conform Legii nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
Rom‚nia;
b) nu au beneficiat Ón ultimii 2 ani fiscali ∫i Ón anul
fiscal Ón curs, fie din surse ale statului sau ale autorit„˛ilor
locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care,
cumulat, s„ dep„∫easc„ echivalentul Ón lei a 200.000 euro;
c) nu se afl„ Ón procedur„ de executare silit„,
reorganizare judiciar„, faliment, Ónchidere opera˛ional„,
dizolvare, lichidare sau Ón alte situa˛ii reglementate de lege;
d) la data depunerii cererii de Ónscriere pentru
participare la t‚rgul interna˛ional s„ nu Ónregistreze debite
la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, sau provenind
din neplata contribu˛iilor de asigur„ri sociale, a contribu˛iilor
de asigur„ri pentru ∫omaj, a contribu˛iei de asigurare
pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale, precum ∫i
a contribu˛iilor pentru asigur„ri sociale de s„n„tate;
e) nu sunt considera˛i firme Ón dificultate. O firm„ este
considerat„ ca fiind Ón dificultate Ón urm„toarele situa˛ii: Ón
cazul unei societ„˛i cu r„spundere limitat„, c‚nd se
constat„ pierderea a mai mult de jum„tate din capitalul
social ∫i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut Ón
ultimele 12 luni, sau Ón cazul unei societ„˛i Ón care cel
pu˛in o parte dintre asocia˛i sunt ˛inu˛i responsabili pentru
datoriile Óntreprinderii, atunci c‚nd s-a pierdut mai mult de
jum„tate din capitalul propriu ∫i mai mult de un sfert din
acest capital s-a pierdut Ón cursul ultimelor 12 luni, ori
pentru Óntreprinderile de orice form„ juridic„, c‚nd
respectiva Óntreprindere Óntrune∫te condi˛iile pentru a fi
supus„ unei proceduri prev„zute de legisla˛ia privind
procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului;
f) nu sunt firme Ómpotriva c„rora a fost emis„ o decizie
de recuperare a unui ajutor de stat, dac„ aceast„ decizie
de recuperare nu a fost deja executat„;
g) au Ón obiectul de activitate opera˛iuni de export;
h) nomenclatorul de export corespunde cu profilul
t‚rgului la care se solicit„ participarea;
i) produsele sunt de concep˛ie ∫i/sau marc„ proprie, de
calitate ∫i cu valoare ad„ugat„ ridicat„;
j) au rezultate pozitive privind eficien˛a particip„rii la
t‚rguri ∫i expozi˛ii cu sprijin de la bugetul de stat, Ón cazul
prezen˛ei la astfel de ac˛iuni anterioare;
k) num„rul de particip„ri ale unui operator economic la
t‚rguri interna˛ionale cu sprijin de la bugetul de stat este
de maximum 4 pe an. Un operator economic poate fi
selectat pentru participare la un num„r mai mare de t‚rguri
interna˛ionale numai Ón cazul Ón care pentru t‚rgul respectiv
se Ónregistreaz„ un num„r redus de cereri de participare
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de c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón
lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, valabil la data efectu„rii pl„˛ilor de c„tre ace∫tia,
conform documentelor financiar-contabile prezentate. Pentru
˛„rile a c„ror moned„ oficial„ nu este dolarul SUA ori
euro, decontarea cheltuielilor Ón valut„ se va efectua Ón
baza chitan˛ei de schimb valutar prezentate, valabil„ la
data efectu„rii pl„˛ilor de c„tre operatorul economic sau de
c„tre societatea organizatoare.
Art. 6. — Cheltuielile de reprezentare ∫i protocol se
realizeaz„ pentru oferirea unor trata˛ii Ón limita
echivalentului Ón lei al sumei de 500 de euro/ac˛iune. Œn
situa˛ii justificate, suma poate fi majorat„, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se refer„ la
achizi˛ionarea de produse alimentare pentru trata˛ii curente
∫i pentru cocteil, ap„ mineral„, b„uturi r„coritoare ∫i slab
alcoolizate, produse de patiserie ∫i cofet„rie ∫i altele
asemenea. B„uturile alcoolice se achizi˛ioneaz„ numai Ón
cazul organiz„rii de cocteiluri.
Art. 7. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului poate
modifica sau completa programul anual de participare la
t‚rguri ∫i expozi˛ii cu alte ac˛iuni de interes pentru
promovarea exporturilor rom‚ne∫ti, Ón baza consult„rii cu
patronatele de ramur„ ∫i cu Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului, cu aprobarea Consiliului de export,
Ón limita plafonului de cheltuieli alocat cu aceast„
destina˛ie.
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CAPITOLUL II
Organizarea de misiuni economice
∫i ac˛iuni de promovare a exportului Ón str„in„tate
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b) 100% din cheltuielile pentru transportul, asigurarea
∫i manipularea exponatelor, mostrelor ∫i materialelor
publicitare, formalit„˛ile vamale aferente acestora,
depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada
desf„∫ur„rii ac˛iunii promo˛ionale, elaborarea proiectului de
execu˛ie a standului, Ónchirierea, construirea ∫i/sau
amenajarea spa˛iului expozi˛ional, transportul materialelor
aferente, cheltuielile generale pe perioada de desf„∫urare
a ac˛iunilor promo˛ionale, cheltuielile de reprezentare ∫i de
protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care
organizeaz„ ∫i coordoneaz„ ac˛iunile, inclusiv a unui
reprezentant din partea patronatului de ramur„ sau a
asocia˛iei profesionale care contribuie la realizarea ac˛iunii
respective, a c„ror perioad„ de deplasare va fi stabilit„
prin caietul de sarcini al ac˛iunii, cheltuielile pentru
materialele publicitare, de prezentare ∫i promovare cu
caracter economic general ∫i pentru mediatizarea prezen˛ei
rom‚ne∫ti la ac˛iunile promo˛ionale, cheltuielile aferente
comisionului prev„zut Ón contractul Óncheiat cu societatea
organizatoare a pavilioanelor na˛ionale, standurilor
specializate pe produse ∫i miniexpozi˛iilor, precum ∫i alte
cheltuieli care se justific„ a fi alocate pentru realizarea
t‚rgurilor ∫i expozi˛iilor interna˛ionale, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.
Art. 5. — (1) Operatorii economici participan˛i la
t‚rgurile ∫i expozi˛iile interna˛ionale Ón cadrul programului
administrat de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„
cu Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului asigur„
finan˛area Ón cot„ de 50% a cheltuielilor prev„zute la art. 4
lit. a).
(2) Cota de 50% din cheltuielile de transport, cazare ∫i
asigurare medical„ pentru un delegat al firmei participante
se va deconta de Centrul Rom‚n pentru Promovarea
Comer˛ului, prin societatea organizatoare, pe baz„ de
documente justificative, dup„ aprobarea decontului final al
ac˛iunii. Cheltuielile pentru cazare vor fi decontate pentru
num„rul de zile aferente perioadei oficiale de desf„∫urare a
manifest„rii expozi˛ionale, plus dou„ nop˛i Ónainte de
Ónceperea acesteia sau plus 3 nop˛i Ón cazul Ón care
aceasta se desf„∫oar„ Ón ˛„ri care necesit„ un timp de
transport mai mare ∫i o noapte dup„ Ónchiderea acesteia.
(3) Transportul exponatelor va fi efectuat de c„tre o
firm„ de specialitate, selectat„ pe baze concuren˛iale de
c„tre societatea organizatoare. Volumul exponatelor aferent
fiec„rui expozant va fi corelat cu suprafa˛a de expunere
repartizat„ Ón cadrul pavilionului expozi˛ional. Operatorii
economici vor efectua plata integral„ a transportului
exponatelor c„tre firma transportatoare selectat„, urm‚nd
ca decontarea s„ se fac„ de c„tre societatea organizatoare
Ón baza documentelor vamale de Óncheiere a opera˛iunii de
export temporar ∫i a documentelor de plat„ a transportului
exponatelor, dup„ aprobarea decontului final al ac˛iunii de
Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, cu excep˛ia
exponatelor ∫i mostrelor f„r„ valoare comercial„, care se
ofer„ cu titlu gratuit partenerilor externi, a materialelor de
publicitate ∫i reclam„ ∫i a produselor de protocol
achizi˛ionate din Rom‚nia, pentru care decontarea se va
face pe baza documentelor vamale de expedi˛ie ∫i a
documentelor de plat„ a transportului p‚n„ la standul
expozi˛ional.
(4) Decontarea cheltuielilor Ón valut„ efectuate de
operatorul economic ∫i de societatea organizatoare se face
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Art. 8. — (1) Misiunile economice sunt ac˛iuni organizate
Ón scopul explor„rii, consolid„rii, valorific„rii ∫i dezvolt„rii
oportunit„˛ilor de afaceri pe pie˛e externe cu poten˛ial de
import.
(2) Ac˛iunile de promovare a exportului se refer„ la
prezent„ri de produse, miniexpozi˛ii, reuniuni de afaceri,
seminarii economice ∫i zile economice.
(3) Misiunile economice ∫i ac˛iunile de promovare a
exportului se organizeaz„ Ón ˛„ri de interes pentru
exportatorii rom‚ni ∫i se stabilesc Ón baza consult„rii
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului cu patronatele de
ramur„ sau cu asocia˛iile profesionale ∫i cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, av‚nd Ón vedere
urm„toarele criterii:
a) expansiunea ∫i diversificarea geografic„ a exportului
rom‚nesc pe pie˛e cu poten˛ial de import ridicat;
b) promovarea produselor ∫i serviciilor cu valoare
ad„ugat„ ridicat„.
(4) Misiunile economice ∫i ac˛iunile de promovare a
exportului se administreaz„ ∫i se coordoneaz„ de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„ cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, prin delegarea c„tre acesta
a opera˛iunilor de Óncheiere, finan˛are ∫i derulare a
contractelor de prest„ri de servicii pentru realizarea
ac˛iunilor respective.
(5) Contractele de prest„ri de servicii pentru organizarea
misiunilor economice ∫i a ac˛iunilor de promovare a
exportului se Óncheie de Centrul Rom‚n pentru Promovarea
Comer˛ului cu operatori economici specializa˛i, denumi˛i Ón
continuare societate organizatoare, selecta˛i Ón conformitate
cu metodologia aprobat„ Ón condi˛iile legii de Centrul
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i) produsele sunt de concep˛ie ∫i/sau marc„ proprie, de
calitate ∫i cu valoare ad„ugat„ ridicat„;
j) au Ónregistrat rezultate concrete ca urmare a
particip„rii la astfel de ac˛iuni anterioare.
Art. 10. — Fondurile bugetare repartizate anual pentru
realizarea misiunilor economice ∫i a ac˛iunilor de
promovare a exportului se asigur„ Centrului Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón baza contractului de finan˛are Óncheiat Ón
acest scop. Sumele astfel repartizate se utilizeaz„ pentru
acoperirea par˛ial„ sau total„ a unor categorii de cheltuieli,
dup„ cum urmeaz„:
a) 50% din cheltuielile de transport extern, cazare ∫i
asigurare medical„ pentru un participant de la fiecare
firm„, la nivelul baremelor stabilite pentru institu˛iile publice;
b) 100% din cheltuielile privind transportul Ón interiorul
˛„rii de destina˛ie, pentru persoanele care particip„ la
ac˛iunile respective, cheltuielile de deplasare pentru
persoanele care organizeaz„ ∫i coordoneaz„ ac˛iunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de
ramur„ sau a asocia˛iei profesionale care contribuie la
realizarea ac˛iunii respective, cheltuielile pentru Ónchirierea
spa˛iilor aferente Ónt‚lnirilor de afaceri ∫i a dot„rilor
necesare desf„∫ur„rii acestora, cum sunt TV, video,
retroproiector, computer ∫i altele asemenea, cheltuielile de
reprezentare ∫i protocol, cheltuielile pentru elaborarea,
transportul ∫i asigurarea materialelor de promovare ∫i de
prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane ∫i altele
asemenea, cheltuielile pentru transportul ∫i asigurarea
mostrelor, cheltuielile pentru formalit„˛ile vamale aferente
materialelor de promovare ∫i de prezentare, precum ∫i
mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea ac˛iunii pe plan
local, cheltuielile aferente comisionului prev„zut Ón
contractul Óncheiat cu societatea organizatoare a misiunii
economice sau a ac˛iunii de promovare, precum ∫i alte
cheltuieli care se justific„ a fi alocate pentru realizarea
ac˛iunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal
de credite.
Art. 11. — (1) Operatorii economici participan˛i la
misiuni economice ∫i la ac˛iuni de promovare a exportului
asigur„ finan˛area cotei de 50% din cheltuielile prev„zute
la art. 10 lit. a).
(2) Cota de 50% din cheltuielile de transport, cazare ∫i
asigurare medical„ pentru un delegat al firmei participante
se va deconta de c„tre Centrul Rom‚n pentru Promovarea
Comer˛ului, pe baz„ de documente justificative, dup„
aprobarea de c„tre acesta a decontului final, prezentat de
societatea organizatoare a ac˛iunii. Cota de 50% din
cheltuielile pentru cazare va fi decontat„ pentru perioada
de desf„∫urare a manifest„rii promo˛ionale, stabilit„ prin
contractul cu societatea organizatoare.
(3) Decontarea cheltuielilor Ón valut„ efectuate de
operatorul economic ∫i societatea organizatoare se face de
Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón lei, la
cursul de schimb comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, valabil la data efectu„rii pl„˛ilor de c„tre ace∫tia,
conform documentelor financiar-contabile prezentate. Pentru
˛„rile a c„ror moned„ oficial„ nu este dolarul SUA sau
euro, decontarea cheltuielilor Ón valut„ se va efectua Ón
baza chitan˛ei de schimb valutar prezentate, valabil„ la
data efectu„rii pl„˛ilor de c„tre operatorul economic sau de
c„tre societatea organizatoare.
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Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, pe baza caietelor
de sarcini pentru selectarea societ„˛ii organizatoare,
elaborate de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Centrul
Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului ∫i patronatele de
ramur„ sau asocia˛iile profesionale, pentru fiecare ac˛iune
Ón parte.
(6) Cheltuielile aferente public„rii anun˛ului privind
organizarea procedurii de selec˛ie a societ„˛ii organizatoare
a particip„rii la misiuni economice ∫i ac˛iuni de promovare
a exportului Ón str„in„tate se suport„ din sumele bugetare
alocate pentru realizarea acestor ac˛iuni de promovare.
(7) Programe promo˛ionale, cum sunt seminarii, mese
rotunde, Ónt‚lniri de afaceri ∫i altele asemenea, de
publicitate ∫i reclam„ comercial„ ∫i de negocieri se
realizeaz„ cu ocazia misiunilor economice de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, Ón colaborare cu patronatele de
ramur„ sau cu asocia˛iile profesionale ∫i cu Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, Ón limita cheltuielilor
prev„zute Ón contractul de prest„ri de servicii cu aceast„
destina˛ie.
Art. 9. — Participarea operatorilor economici la aceste
manifest„ri promo˛ionale se face pe baza urm„toarelor
criterii de eligibilitate:
a) sunt Ónregistra˛i conform Legii nr. 31/1990,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) nu au beneficiat Ón ultimii 2 ani fiscali ∫i Ón anul
fiscal Ón curs, fie din surse ale statului sau ale autorit„˛ilor
locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care,
cumulat, s„ dep„∫easc„ echivalentul Ón lei a 200.000 de
euro;
c) nu se afl„ Ón procedur„ de executare silit„,
reorganizare judiciar„, faliment, Ónchidere opera˛ional„,
dizolvare, lichidare sau Ón alte situa˛ii reglementate de lege;
d) la data depunerii cererii de finan˛are s„ nu
Ónregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele
locale, sau provenind din neplata contribu˛iilor de asigur„ri
sociale, a contribu˛iilor de asigur„ri pentru ∫omaj, a
contribu˛iei de asigurare pentru accidente de munc„ ∫i boli
profesionale, precum ∫i a contribu˛iilor pentru asigur„rile
sociale de s„n„tate;
e) nu sunt considera˛i firme Ón dificultate. O firm„ este
considerat„ ca fiind Ón dificultate Ón urm„toarele situa˛ii: Ón
cazul unei societ„˛i cu r„spundere limitat„, c‚nd se
constat„ pierderea a mai mult de jum„tate din capitalul
social ∫i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut Ón
ultimele 12 luni, sau Ón cazul unei societ„˛i Ón care cel
pu˛in o parte dintre asocia˛i sunt ˛inu˛i responsabili pentru
datoriile Óntreprinderii, atunci c‚nd s-a pierdut mai mult de
jum„tate din capitalul propriu ∫i mai mult de un sfert din
acest capital s-a pierdut Ón cursul ultimelor 12 luni, ori
pentru Óntreprinderile de orice form„ juridic„, c‚nd
respectiva Óntreprindere Óntrune∫te condi˛iile pentru a fi
supus„ unei proceduri prev„zute de legisla˛ia privind
procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului;
f) nu sunt firme Ómpotriva c„rora a fost emis„ o decizie
de recuperare a unui ajutor de stat, dac„ aceast„ decizie
de recuperare nu a fost deja executat„;
g) au prev„zut Ón obiectul de activitate opera˛iuni de
export;
h) nomenclatorul de export corespunde domeniilor
prev„zute Ón tematica misiunii economice sau a ac˛iunii de
promovare;
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Art. 15. — Ac˛iunile de publicitate ∫i reclam„ cu
caracter general constau Ón realizarea de cataloage,
bro∫uri, CD-uri, expozi˛ii virtuale, site/portal ∫i altele
asemenea, av‚nd ca destina˛ie mediul de afaceri din ˛„ri
de interes pentru exportul rom‚nesc, crearea ∫i
promovarea m„rcilor etc., Ón conformitate cu Strategia
na˛ional„ de export.
Art. 16. — Mecanismul de realizare ∫i finan˛are a
materialelor de publicitate ∫i reclam„ comercial„ cu
caracter general cuprinde urm„toarele:
a) prezentarea de c„tre patronatele de ramur„ ∫i
asocia˛iile profesionale la Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului a cererilor pentru realizarea materialelor de
publicitate ∫i reclam„ comercial„ cu caracter general;
b) selectarea proiectelor care se finan˛eaz„ din fonduri
bugetare se face de comisia numit„ prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului;
c) elaborarea de c„tre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón colaborare cu patronatele de ramur„ sau
asocia˛iile profesionale solicitante, a caietului de sarcini
privind con˛inutul, structura ∫i condi˛iile tehnice de realizare
a materialelor de publicitate ∫i reclam„ comercial„ cu
caracter general;
d) organizarea concursului de oferte pentru selectarea
prestatorului de servicii pe baza metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului. Cheltuielile
aferente public„rii anun˛ului privind organizarea procedurii
de selec˛ie a prestatorului de servicii se suport„ din
sumele bugetare alocate pentru realizarea materialelor de
publicitate ∫i reclam„ comercial„ cu caracter general;
e) Óncheierea contractului dintre Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului ∫i prestatorul de servicii selectat, referitor la
condi˛iile tehnico-economice ∫i financiare de realizare a
materialelor de publicitate ∫i reclam„ comercial„ cu
caracter general;
f) Óncheierea procesului-verbal pentru bun de tipar Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, patronatele de ramur„
sau asocia˛iile profesionale beneficiare ∫i prestatorul de
servicii, pentru recep˛ia machetei materialelor de publicitate
∫i reclam„ comercial„ cu caracter general;
g) Óncheierea procesului-verbal Óntre Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului, patronatele de ramur„ sau asocia˛iile
profesionale beneficiare ∫i prestatorul de servicii, pentru
recep˛ia final„ a materialelor de publicitate ∫i reclam„
comercial„ cu caracter general;
h) decontarea cheltuielilor aferente realiz„rii ∫i distribuirii
materialelor de publicitate ∫i reclam„ comercial„ cu
caracter general se face de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, pe baza contractului pentru realizarea
proiectului, a facturii emise de prestatorul de servicii ∫i a
procesului-verbal de recep˛ie prev„zut la lit. g).
Art. 17. — Distribuirea Ón str„in„tate ∫i la ambasadele
str„ine din Rom‚nia a materialelor de publicitate ∫i reclam„
comercial„ cu caracter general se face de prestatorul de
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Art. 13. — Mecanismul ∫i etapele de realizare ∫i
finan˛are a studiilor de pia˛„ ∫i pe produse, inclusiv pentru
obiective complexe, sunt urm„toarele:
a) prezentarea la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului de
c„tre patronatul de ramur„ sau asocia˛ia profesional„, Ón
calitate de beneficiar, de propuneri pentru realizarea de
studii, Ónso˛ite de con˛inutul tematicii aferente acestora;
b) selectarea propunerilor se face de o comisie numit„
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului, Ón func˛ie
de urm„toarele criterii de eligibilitate: existen˛a poten˛ialului
de absorb˛ie al pie˛ei respective pentru produsul respectiv
∫i capacitatea beneficiarului de a sus˛ine financiar
realizarea studiului;
c) Óncheierea protocolului de cofinan˛are pentru
realizarea studiului Óntre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
∫i beneficiarul studiului selectat, cu privire la modalit„˛ile de
finan˛are, organizarea concursului de oferte, Óncheierea
contractului de servicii ∫i efectuarea pl„˛ilor c„tre
prestatorul de servicii selectat;
d) elaborarea de c„tre beneficiar Ómpreun„ cu Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului a caietului de sarcini;
e) organizarea concursului de oferte pentru selectarea
prestatorului de servicii pe baza metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului. Cheltuielile
aferente public„rii anun˛ului privind organizarea procedurii
de selec˛ie a prestatorului de servicii se suport„ din
sumele bugetare alocate pentru realizarea de studii;
f) Óncheierea contractului pentru realizarea studiului Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, beneficiar ∫i prestatorul
de servicii;
g) efectuarea pl„˛ii contravalorii studiului de c„tre
beneficiar ∫i Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 14. — Plata cheltuielilor pentru realizarea studiului
se face de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ón propor˛ie
de 50% din cheltuielile totale, Ón contul prestatorului de
servicii, Ón baza urm„toarelor documente:
a) contractul pentru realizarea studiului, Óncheiat Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, beneficiar ∫i prestatorul
de servicii;
b) procesul-verbal Óncheiat Óntre beneficiar ∫i prestatorul
de servicii privind recep˛ia ∫i acceptarea studiului;
c) copia ordinului de plat„ emis de beneficiar c„tre
prestatorul de servicii pentru plata cotei sale de 50% din
valoarea studiului;
d) factura emis„ de prestatorul de servicii pentru cota
de 50% aferent„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.

Realizarea de ac˛iuni de publicitate ∫i reclam„ cu caracter
general, pe pie˛e de interes pentru exportul rom‚nesc, pe
baze concuren˛iale, cu suportarea total„ a cheltuielilor,
inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de
publicitate ∫i reclam„ cu caracter general Ón str„in„tate ∫i
la ambasadele str„ine din Rom‚nia
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CAPITOLUL III
Realizarea de studii de pia˛„ ∫i pe produse,
inclusiv pentru obiective complexe,
pe baze concuren˛iale, Ón conformitate cu legisla˛ia
Ón vigoare, cu finan˛are Ón cot„ de 50%
din cheltuielile aferente

CAPITOLUL IV

tu

Art. 12. — Cheltuielile de reprezentare ∫i protocol se
realizeaz„ pentru oferirea unor trata˛ii Ón limita
echivalentului Ón lei al sumei de 500 de euro/ac˛iune. Œn
situa˛ii justificate, suma poate fi majorat„, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se refer„ la
achizi˛ionarea de produse alimentare pentru trata˛ii curente
∫i pentru cocteil, ap„ mineral„, b„uturi r„coritoare ∫i slab
alcoolizate, produse de patiserie ∫i cofet„rie ∫i altele
asemenea. B„uturile alcoolice se achizi˛ioneaz„ numai Ón
cazul organiz„rii de cocteiluri.
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CAPITOLUL VI
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Sus˛inerea financiar„ a unor ac˛iuni de promovare
a exportului organizate de birourile consilierului
economic ale Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Ón ˛„rile de re∫edin˛„
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Art. 18. — Structura, informa˛iile ∫i serviciile aferente
portalului vor fi stabilite de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului Ómpreun„ cu patronatele de ramur„ ∫i cu
Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului.
Art. 19. — (1) Realizarea ∫i administrarea portalului se
vor face de o firm„ specializat„, selectat„ de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, Ón conformitate cu prevederile
legisla˛iei privind achizi˛iile publice.
(2) Informa˛iile con˛inute de portal sunt destinate
accesului liber ∫i nediscriminatoriu al tuturor operatorilor
economici interesa˛i.

pe

Realizarea pe baze concuren˛iale a unui portal
de informa˛ii de comer˛ exterior, cu suportarea integral„
a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare,
din fonduri bugetare

a

CAPITOLUL V

firme din Rom‚nia prin contractarea de bunuri ∫i servicii
rom‚ne∫ti sau cooperarea Ón produc˛ie. Ac˛iunile sunt
organizate cu ocazia desf„∫ur„rii unor t‚rguri sau expozi˛ii
interna˛ionale Ón Rom‚nia, care au ca obiect promovarea
de bunuri ∫i servicii pentru export, precum ∫i cu ocazia
organiz„rii Ón Rom‚nia a unor misiuni economice str„ine,
cu scopul achizi˛iei ∫i/sau contract„rii de bunuri ∫i servicii
rom‚ne∫ti.
(3) Ac˛iunile de promovare a exportului Ón Rom‚nia sunt
organizate de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ómpreun„
cu patronatele de ramur„ sau cu asocia˛iile profesionale ∫i
cu Centrul Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului, Ón baza
recomand„rii reprezentantului biroului consilierului economic
al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului din str„in„tate,
av‚nd Ón vedere: capacitatea de import a firmelor str„ine,
posibilit„˛ile de diversificare a structurii exportului ∫i
penetrarea pe noi pie˛e.
(4) Categoriile de cheltuieli finan˛ate integral de la
bugetul statului pentru realizarea ac˛iunilor de promovare a
exportului sunt urm„toarele: cheltuieli pentru Ónchirierea
spa˛iilor de desf„∫urare a programului ac˛iunii de
promovare ∫i a dot„rilor aferente, cum sunt: TV, video,
retroproiector, computer ∫i altele asemenea, cheltuieli de
reprezentare ∫i protocol, cheltuieli pentru elaborarea de
materiale de promovare ∫i de prezentare, cum sunt:
cataloage, pliante, CD-uri, bannere, ecusoane ∫i altele
asemenea, cheltuieli pentru mediatizarea ac˛iunii, cheltuieli
de transport pe teritoriul Rom‚niei la obiective economice
de interes, pentru Óndeplinirea scopului ac˛iunii de
promovare a exportului, la nivelul baremelor stabilite pentru
institu˛iile publice, alte cheltuieli care se justific„ a fi
alocate pentru realizarea ac˛iunii respective, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.
(5) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului deleag„ Centrului
Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului activit„˛ile de
contractare ∫i derulare a opera˛iunilor prev„zute la alin. (2).
(6) Contractele de prest„ri de servicii pentru realizarea
opera˛iunilor prev„zute la alin. (2) se Óncheie de Centrul
Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului cu operatori
economici specializa˛i, selecta˛i Ón conformitate cu
metodologia aprobat„ Ón condi˛iile legii de Centrul Rom‚n
pentru Promovarea Comer˛ului, pentru fiecare ac˛iune Ón
parte.
Art. 23. — Fondurile bugetare repartizate anual pentru
finan˛area cheltuielilor prev„zute la art. 22 alin. (4) se
asigur„ Centrului Rom‚n pentru Promovarea Comer˛ului de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Ón baza contractului de
finan˛are Óncheiat Ón acest scop.
Art. 24. — Cheltuielile de reprezentare ∫i protocol se
realizeaz„ pentru oferirea unor trata˛ii Ón limita
echivalentului Ón lei al sumei de 500 de euro/ac˛iune. Œn
situa˛ii justificate, suma poate fi majorat„, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se refer„ la
achizi˛ionarea de produse alimentare pentru trata˛ii curente
∫i pentru cocteil, ap„ mineral„, b„uturi r„coritoare ∫i slab
alcoolizate, produse de patiserie ∫i cofet„rie ∫i altele
asemenea. B„uturile alcoolice se achizi˛ioneaz„ numai Ón
cazul organiz„rii de cocteiluri.

ite

servicii c„tre reprezentan˛ele diplomatice ∫i comerciale ale
Rom‚niei Ón str„in„tate, institu˛iile ∫i organiza˛iile cu atribu˛ii
Ón promovarea schimburilor comerciale interna˛ionale,
partenerii externi, delega˛iile participante la manifest„ri
promo˛ionale organizate Ón str„in„tate, precum ∫i la institu˛ii
guvernamentale, patronate de ramur„ ∫i asocia˛ii
profesionale, pentru a fi utilizate Ón cadrul Ónt‚lnirilor cu
reprezentan˛ii mediului de afaceri din str„in„tate, pe baza
reparti˛iei stabilite de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i
beneficiar.

tu
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Art. 20. — Ac˛iunile de promovare se organizeaz„ de
consilierul economic al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Ón ˛ara de re∫edin˛„ ∫i constau Ón participarea acestuia la
unele t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale, altele dec‚t cele
cuprinse Ón Programul anual de participare a Rom‚niei la
t‚rguri ∫i expozi˛ii interna˛ionale, la care organizatorii ofer„
gratuit un spa˛iu pentru prezentarea ofertei de export
rom‚ne∫ti.
Art. 21. — Metodologia privind procedura de selec˛ie ∫i
finan˛are a ac˛iunilor promo˛ionale prev„zute la art. 20 se
aprob„ prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
CAPITOLUL VII
Finan˛area unor categorii de cheltuieli pentru organizarea
Ón Rom‚nia a ac˛iunilor de promovare a exportului,
la care particip„ firme str„ine, poten˛ial importatoare
de bunuri ∫i servicii rom‚ne∫ti
Art. 22. — (1) Ac˛iunile de promovare a exportului
organizate Ón Rom‚nia se realizeaz„ Ón scopul identific„rii
de oportunit„˛i pentru valorificarea ofertei de export.
(2) Ac˛iunile de promovare a exportului sunt focalizate
pe atragerea unor firme str„ine cu poten˛ial semnificativ de
import, interesate Ón dezvoltarea rela˛iilor economice cu
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Daniel Chi˛oiu
din func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 33 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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Primul-ministru emite prezenta decizie.
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or

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Daniel Chi˛oiu se elibereaz„ din func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.

rs
o

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 54.
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us

DECIZIE
pentru numirea domnului Daniel Chi˛oiu Ón func˛ia
de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat,
al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„

D

Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 33 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Daniel Chi˛oiu se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de
stat, al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 55.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunilor pentru organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii
de control oficial Ón unit„˛ile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare
∫i comercializare a produselor ∫i subproduselor de origine nonanimal„

fiz
i

ce

V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 35.473 din 2 martie 2007 al Direc˛iei generale siguran˛a alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European ∫i Consiliului nr. 882/2004 privind controalele
oficiale efectuate pentru asigurarea conformit„˛ii cu legisla˛ia Ón domeniul alimentelor ∫i furajelor, s„n„t„˛ii ∫i bun„st„rii
animale,
Ón temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) ∫i ale art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din
subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 100/2006
privind aprobarea Instruc˛iunilor pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea activit„˛ii personalului de specialitate, angajat
al direc˛iei sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, Ón unit„˛ile de
prelucrare, procesare, depozitare, transport ∫i valorificare a
produselor ∫i subproduselor de origine nonanimal„, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 390 din
5 mai 2006, cu modific„rile ulterioare.
Art. 5. — (1) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Prezentul ordin se aplic„ p‚n„ la data de
31 decembrie 2007.
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Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea activit„˛ii de control oficial Ón unit„˛ile de
prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ∫i
comercializare a produselor ∫i subproduselor de origine
nonanimal„, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va controla modul de aplicare
a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare

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

es
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Bucure∫ti, 23 martie 2007.
Nr. 85.

at
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p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Laszlo Csutak Nagy

ANEX√

D

INSTRUCﬁIUNI
pentru organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii de control oficial Ón unit„˛ile de prelucrare, procesare,
depozitare, transport, valorificare ∫i comercializare a produselor ∫i subproduselor de origine nonanimal„
Siguran˛a Alimentelor Ón condi˛iile legii, cu atribu˛ii de
CAPITOLUL I
control oficial conform fi∫ei postului;
Dispozi˛ii generale
c) unit„˛i — unit„˛ile care prelucreaz„, proceseaz„,
Art. 1. — Prezentele instruc˛iuni stabilesc cadrul depoziteaz„, transport„, valorific„ ∫i comercializeaz„
organizatoric Ón care inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare produse ∫i subproduse de origine nonanimal„;
d) unit„˛i integrate — unit„˛ile care desf„∫oar„ mai multe
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ó∫i desf„∫oar„
activitatea de control oficial Ón unit„˛ile care prelucreaz„, activit„˛i sectoriale (cod CAEN) integrate Ón aceea∫i loca˛ie;
e) agent economic din industria alimentar„ — orice
proceseaz„, depoziteaz„, valorific„ ∫i comercializeaz„
persoan„ fizic„ sau juridic„ ce prelucreaz„, proceseaz„,
produse ∫i subproduse de origine nonanimal„.
depoziteaz„, transport„, valorific„ ∫i comercializeaz„
Art. 2. — Œn sensul prezentelor instruc˛iuni, expresiile de produse ∫i subproduse de origine nonanimal„;
mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
f) cheltuieli — valoarea opera˛iunilor efectuate Ón cadrul
a) control oficial — orice form„ de control pe care Ól activit„˛ii de control oficial pentru siguran˛a alimentelor,
efectuaz„ autoritatea competent„ ori Comisia European„ stabilite Ón baza prevederilor legale;
Ómpreun„ cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru
g) plata aferent„ activit„˛ii de control oficial — cuantumul
verificarea conformit„˛ii cu legisla˛ia Ón domeniul alimentelor; rezultat prin Ónmul˛irea timpului aferent pentru efectuarea
b) inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i controlului oficial cu tariful stabilit pe or„;
pentru Siguran˛a Alimentelor — personal de specialitate
h) documente justificative — reprezint„ actele oficiale Ón
angajat al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru baza c„rora direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
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alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
Óntocme∫te formalit„˛ile de plat„ ∫i sunt reprezentate de
procese-verbale de constatare, fi∫e de control, Ónso˛ite,
dac„ este cazul, de procese-verbale de prelevare probe,
procese-verbale de re˛inere oficial„, procese-verbale de
confiscare, cerere de analiz„, precum ∫i de alte documente
care cuprind ac˛iunile Óntreprinse ca urmare a desf„∫ur„rii
activit„˛ii de control oficial Ón unit„˛ile care prelucreaz„,
proceseaz„, depoziteaz„, transport„, valorific„ ∫i
comercializeaz„ produse ∫i subproduse de origine
nonanimal„, inclusiv buletine de analiz„ ca urmare a
determin„rilor de c„tre laboratoare specializate.
Art. 3. — Tariful aferent activit„˛ii de control oficial Ón
unit„˛ile de prelucrare, procesare, depozitare, transport,
valorificare ∫i comercializare a produselor ∫i subproduselor
de origine nonanimal„ se calculeaz„ de c„tre inspectorii
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, prin aplicarea tarifului prev„zut Ón anexa nr. 2
la timpul stabilit potrivit anexei nr. 1.

Bucure∫ti, Óncaseaz„ tariful aferent activit„˛ii de control
oficial.
(2) Tariful aferent activit„˛ii de control oficial stabilit pe
baza documentelor justificative este virat de unit„˛i Ón
contul direc˛iilor sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, ∫i
suma rezultat„ este eviden˛iat„ distinct Ón contabilitate,
constituind pentru acestea fonduri extrabugetare care se
utilizeaz„ conform legii, pentru acoperirea costurilor
controalelor oficiale.
(3) Costurile aferente analizelor de laborator efectuate
potrivit Programului de supraveghere ∫i control Ón domeniul
siguran˛ei alimentelor pentru anul 2007, aprobat prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 299/2006, se
suport„ din bugetul alocat Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.

CAPITOLUL II

Art. 10. — (1) Agen˛ii economici din industria alimentar„
vireaz„ Ón contul direc˛iei sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, suma corespunz„toare cheltuielilor calculate
pentru activitatea de control oficial desf„∫urat„ de
inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, Ón termen de 20 de zile lucr„toare
de la data primirii documentelor de plat„.
(2) Œncadrarea Ón categoriile de produc˛ie prev„zute Ón
anexa nr. 1 se face prin declara˛ia pe propria r„spundere
prev„zut„ Ón anexa nr. 4, depus„ la direc˛ia sanitarveterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ean„,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, Ón termen de 30 de zile
de la intrarea Ón vigoare a prezentului ordin.
Art. 11. — Agen˛ii economici din industria alimentar„
sunt obliga˛i s„ asigure trasabilitatea produselor de la
materiile prime la produsul finit.
Art. 12. — Agen˛ii economici din industria alimentar„
sunt obliga˛i s„ de˛in„ proceduri interne de retragere a
produselor alimentare neconforme.
Art. 13. — Agen˛ii economici din industria alimentar„
asigur„ condi˛ii optime pentru ca inspectorii Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor s„ Ó∫i poat„ desf„∫ura ∫i exercita activitatea de
control oficial Ón conformitate cu prevederile legale Ón
vigoare.
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SECﬁIUNEA a III-a
Obliga˛iile agen˛ilor economici din industria alimentar„

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

rs
o

pe

a

ite

tu

ii
g

ra

Art. 4. — Inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ de˛in„
baza de date corespunz„toare ∫i s„ identifice unit„˛ile care
prelucreaz„, proceseaz„, depoziteaz„, valorific„ ∫i
comercializeaz„ produse ∫i subproduse de origine
nonanimal„, arondate Ón vederea asigur„rii activit„˛ii de
control oficial pentru siguran˛a alimentelor.
Art. 5. — Activitatea de control oficial la unit„˛ile care
prelucreaz„, proceseaz„, depoziteaz„, valorific„ ∫i
comercializeaz„ produse ∫i subproduse de origine
nonanimal„ se realizeaz„ de c„tre inspectorii Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, Ón conformitate cu prevederile fi∫ei postului, ale
procedurii prev„zute Ón anexa nr. 3, precum ∫i ale altor
dispozi˛ii ∫i instruc˛iuni primite de la autoritatea central„.
Art. 6. — Ca urmare a controlului oficial realizat Ón
unit„˛ile care prelucreaz„, proceseaz„, depoziteaz„,
valorific„ ∫i comercializeaz„ produse ∫i subproduse de
origine nonanimal„, inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor elaboreaz„
documente justificative privind controalele oficiale pe care
le-au efectuat.
Art. 7. — Inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor au obliga˛ia s„
p„streze confiden˛ialitatea activit„˛ii de control oficial
desf„∫urate Ón unit„˛i care prelucreaz„, proceseaz„,
depoziteaz„, valorific„ ∫i comercializeaz„ produse ∫i
subproduse de origine nonanimal„, Ón raport cu alte
persoane fizice sau juridice, pentru a nu afecta concuren˛a
de pia˛„, potrivit prevederilor legale Ón vigoare.
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SECﬁIUNEA I
Obliga˛iile inspectorilor Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor

SECﬁIUNEA a II-a
Obliga˛iile direc˛iilor sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti

Art. 8. — Œn cel mult 5 zile lucr„toare de la efectuarea
controlului oficial, direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, trimit agen˛ilor economici din industria alimentar„
documentele de plat„ pentru activitatea desf„∫urat„,
precum ∫i o copie a documentelor justificative privind
controlul oficial efectuat.
Art. 9. — (1) Direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului

CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 14. — (1) Œn cazul Ón care agen˛ii economici din
industria alimentar„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón mai multe
jude˛e prin unit„˛i f„r„ personalitate juridic„ ∫i cu acela∫i
cod CAEN, plata aferent„ controlului oficial se face de
c„tre entitatea juridic„, conform categoriei de Óncadrare din
anexa nr. 1.
(2) Dac„ unitatea de prelucrare, procesare, depozitare
sau valorificare a produselor ∫i subproduselor de origine
nonanimal„ de˛ine puncte de lucru, f„r„ personalitate
juridic„ distinct„, Ón mai multe jude˛e, dar a c„ror activitate
se Óncadreaz„ Ón aceea∫i clas„ CAEN, ∫i dac„ suma
calculat„ pentru controlul oficial dep„∫e∫te valoarea de
2.000 euro/lun„, suma care trebuie pl„tit„ pentru fiecare
punct de lucru se calculeaz„ lu‚ndu-se Ón considerare
ponderea fiec„rui punct de lucru Ón activitatea total„, astfel
Ónc‚t per total unitate s„ nu dep„∫easc„ valoarea maxim„
de 2.000 euro/lun„.
(3) Plata se va face propor˛ional cu activitatea
desf„∫urat„ Ón fiecare jude˛, consemnat„ Ón declara˛ia pe
propria r„spundere prev„zut„ Ón anexa nr. 4.
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(4) Agentul economic din industria alimentar„ care
desf„∫oar„ mai multe activit„˛i sectoriale (cod CAEN)
integrate Ón aceea∫i loca˛ie va fi tarifat o singur„ dat„
pentru categoria cu tariful cel mai mare.
(5) Pentru unit„˛ile aflate Ón primul an de activitate,
sumele pentru activitatea specific„ de control oficial se
calculeaz„ Ón baza documentului justificativ Óntocmit
conform produc˛iei curente din luna precedent„.
Art. 15. — Neplata Ón termenul prev„zut la art. 10 a
sumelor calculate pentru activitatea de control oficial atrage

perceperea unor penalit„˛i de 0,25% la suma de plat„
restant„, pentru fiecare zi de Ónt‚rziere, de la data la care
obliga˛ia de plat„ a sumei a devenit scadent„ p‚n„ la
achitarea integral„ a sumei, inclusiv ziua pl„˛ii.
Art. 16. — Neplata sumelor restante calculate pentru
activitatea de control oficial atrage ac˛ionarea Ón instan˛„ a
agentului economic din industria alimentar„ pentru obligarea
la plata sumelor datorate.
Art. 17. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentele instruc˛iuni.
ANEXA Nr. 1
la instruc˛iuni

TIMPUL

pentru controlul oficial Ón unit„˛ile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare ∫i comercializare
a produselor ∫i subproduselor de origine nonanimal„
Produc˛ie

Timp pentru
controlul oficial (h)

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

<1 800 (t/an)
1 800—4 500 (t/an)
4 500—9 000 (t/an)
>9 000 (t/an)
<1 800 (t/an)
1 800—4 500 (t/an)
4 500—9 000 (t/an)
>9 000 (t/an)
<20 000 (t/an)
20 000—50 000 (t/an)
50 000—100 000 (t/an)
>100 000 (t/an)
<7 000 (hl/an)
7 000—10 000 (hl/an)
10 000—15 000 (hl/an)
>15 000 (hl/an)
<12 500 (t/an)
12 500—25 000 (t/an)
25 000—50 000 (t/an)
>50 000 (t/an)
<1 000 (t/an)
1 000—5 000 (t/an)
5 000—10 000 (t/an)
>10 000 (t/an)
3 000—400 000 (hl/an)
400 000—800 000 (hl/an)
800 000—1 600 000 (hl/an)
>1 600 000 (hl/an)
<4 000 (t/an)
4 000—11 000 (t/an)
11 000—16 000 (t/an)
> 16 000 (t/an)
<200 (t/an)
200—500 (t/an)
500—750 (t/an)
>750 (t/an)
<50 000 (t/an)
50 000—150 000 (t/an)
150 000—300 000 (t/an)
>300 000 (t/an)
<20 000 (t/an)
20 000—50 000 (t/an)
50 000—100 000 (t/an)
>100 000 (t/an)

1
2,5
4
6
1
1,5
2
3
1,5
3
4
4
3
4
6
8
1,5
2
3
4
3
4
6
8
3
4
6
8
3
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8
1
2
3
3
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iv

Unit„˛i de fabricare a uleiurilor, gr„similor
fine ∫i rafinate, margarinei ∫i a produselor
comestibile similare
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Unit„˛i de fabricare a vinurilor**)
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es
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at
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cl

Unit„˛i de fabricare a produselor din cacao,
ciocolatei ∫i a produselor zaharoase
Unit„˛i de fabricare a berii

rs
o

tu

Unit„˛i de fabricare a b„uturilor r„coritoare

pe

Unit„˛i de mor„rit

a

Unit„˛i de fabricare a p‚inii, produselor
de panifica˛ie ∫i patiserie

ce

Categorie

ite

Tip unitate
(agent economic)

Unit„˛i de fabricare a
mal˛ului
Unit„˛i de prelucrare ∫i conservare a
fructelor ∫i legumelor*)
Depozite semin˛e de consum***)

Unit„˛i de producere a apelor minerale
(carbogazoas„ ∫i plat„) Ómbuteliate la surs„

*) Pentru astfel de unit„˛i controlul oficial const„ Óntr-un control preopera˛ional Ón lunile f„r„ activitate ∫i Óntr-un control pe lun„ Ón lunile cu activitate.
**) Pentru astfel de unit„˛i se efectueaz„ un control preopera˛ional ∫i un control Ón perioada de vinifica˛ie.
***) Pentru astfel de unit„˛i se efectueaz„ un control oficial preopera˛ional ∫i dou„ controale Ón perioada de constituire a stocurilor.
Pentru restul unit„˛ilor controlul oficial se efectueaz„ lunar.
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Tip unitate (agent economic)

Timp pentru controlul oficial (h)

Miniber„rii (capacitate de produc˛ie <3.000 hl/an)
Unit„˛i de prelucrare a cartofilor ∫i conservare a produselor din cartofi
Unit„˛i de fabricare a macaroanelor, ˛„i˛eilor, cu∫cu∫-ului ∫i a altor produse
f„inoase similare
Unit„˛i de prelucrare a ceaiului ∫i a cafelei
Unit„˛i de fabricare a condimentelor
Unit„˛i de fabricare a altor produse alimentare
Unit„˛i de fabricare a cidrului ∫i a vinului din fructe*)
Unit„˛i de fabricare a altor b„uturi ob˛inute prin fermentare*)
Supermarket/hipermarket
Unit„˛i de Ómbuteliere ∫i ambalare a produselor de origine nonanimal„
Unit„˛i de fabricare a sucurilor de fructe ∫i legume*)
Unit„˛i de fabricare a amidonului ∫i a produselor din amidon
Unit„˛i de fabricare a biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i a altor produse similare
Unit„˛i de fabricare a zah„rului*)
Depozite de produse alimentare de origine nonanimal„
Depozite de comercializare angro

1
4
2

ce

4
3
6
6
6
8
2
8
5
2
8
4
6

fiz
i

*) Pentru astfel de unit„˛i controlul oficial const„ Óntr-un control preopera˛ional Ón lunile f„r„ activitate ∫i Óntr-un control pe lun„ Ón lunile cu
activitate.
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Pentru restul unit„˛ilor controlul oficial se efectueaz„ lunar.
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TARIFELE

ANEXA nr. 2
la instruc˛iuni
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Preg„tirea controlului, studierea facilit„˛ilor
∫i documenta˛iei de˛inute de agen˛ii
economici din industria alimentar„, astfel
Ónc‚t personalul s„ fie capabil s„ Ó∫i
Óndeplineasc„ atribu˛iile Ón mod adecvat
Realizarea controlului
Analiza activit„˛ii de control ∫i stabilirea
concluziilor

Cheltuieli necesare
perfec˛ion„rii/persoan„/h
(lei)

Total cheltuieli/h
(lei)

15,6

0,6

16,2

15,6
15,6

0,6
0,6

16,2
16,2

46,8

1,8

48,6

cl
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TOTAL:
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Cheltuieli pentru
salariu/persoan„/h
(lei)

Etapele aferente realiz„rii unui
control oficial Ón domeniul alimentar

rm

Nr.
crt.

tu

ite

a

pentru cheltuielile de personal care desf„∫oar„ activitatea de control oficial Ón unit„˛ile de prelucrare, procesare,
depozitare, transport, valorificare ∫i comercializare a produselor ∫i subproduselor de origine nonanimal„

ANEXA Nr. 3
la instruc˛iuni

PROCEDUR√

privind efectuarea controlului oficial Ón unit„˛ile de prelucrare, procesare, depozitare, transport ∫i valorificare
a produselor ∫i subproduselor de origine nonanimal„
I. Generalit„˛i
Controalele oficiale se efectueaz„ f„r„ o avertizare
prealabil„.
Controalele oficiale se efectueaz„ pentru toate etapele
de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare
∫i comercializare a produselor ∫i subproduselor de origine
nonanimal„ sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre
etapele men˛ionate anterior, pentru care se consider„ a fi
cel mai necesar s„ fie supuse activit„˛ii de inspec˛ie ∫i
control.
Controalele oficiale se efectueaz„ pentru produsele
alimentare provenind din schimbul intracomunitar ∫i importul
din ˛„ri ter˛e, precum ∫i pentru cele destinate exportului.
Inspectorul direc˛iei sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti este Ónso˛it

de c„tre un reprezentant al societ„˛ii sau de o persoan„
abilitat„ care s„ r„spund„ Óntreb„rilor inspectorului ∫i care
s„ fie prezent„ pe tot parcursul inspec˛iei ∫i controlului.
II. Scop
Controalele oficiale se realizeaz„ pentru a se verifica
conformitatea cu reguli ce au drept scop:
a) prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor p‚n„
la niveluri acceptabile pentru s„n„tatea public„, fie direct,
fie prin intermediul condi˛iilor de mediu;
b) garantarea de practici corecte Ón ceea ce prive∫te
comer˛ul cu alimente ∫i protejarea intereselor
consumatorilor.
Controalele oficiale asigur„ suportul informativ pentru
realizarea evalu„rii riscului Ón domeniul siguran˛ei
alimentelor.
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f) prelevarea de probe pentru determinarea de
contaminan˛i ∫i reziduuri de pesticide Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare;
g) documentele de Ónso˛ire a produselor finite
(declara˛ie/certificate de conformitate) ∫i documentele care
s„ ateste condi˛iile privind siguran˛a alimentar„;
h) modul de ambalare a produselor finite;
i) modul de depozitare ∫i marcare a substan˛elor
chimice cu risc poten˛ial de contaminare.
3. Spa˛iile de produc˛ie:
a) proiectare, amplasare, construc˛ie ∫i dimensionare;
b) existen˛a vestiarelor corespunz„toare;
c) aprovizionare cu ap„ potabil„, cald„ ∫i rece;
d) spa˛ii separate pentru sp„larea materiei prime, unde
este cazul;
e) sistem adecvat de colectare a reziduurilor lichide,
solide;
f) surs„ de agent termic;
g) instala˛ii, utilaje ∫i echipamente de lucru.
4. Amenajarea fluxului tehnologic:
a) asigurarea circuitelor func˛ionale pentru desf„∫urarea
fluxului tehnologic f„r„ intersect„ri Óntre fazele salubre ∫i
cele insalubre;
b) controlul Óntre˛inerii ∫i dot„rii cu dispozitive ∫i utilaje
de lucru specifice profilului (cern„toare, separatoare,
magne˛i, site, t„v„luguri etc.);
c) sistemul de ventila˛ie;
d) aparatura de m„sur„ ∫i control;
e) procedurile opera˛ionale standard de sanita˛ie
(SSOP);
f) implementarea ∫i func˛ionarea sistemului de
management al siguran˛ei alimentelor bazat pe principiile
HACCP;
g) verificarea sistemului de alimentare cu ap„ rece ∫i
cald„, controlul potabilit„˛ii apei.
5. Spa˛iile destinate depozit„rii detergen˛ilor ∫i
dezinfectan˛ilor
6. Spa˛iile destinate cur„˛„rii instala˛iilor, utilajelor ∫i
echipamentelor de lucru
7. Anexele (vestiare, grupuri sanitare etc.)
8. Mijloacele de transport, spa˛iul necesar sp„l„rii ∫i
dezinfec˛iei mijloacelor de transport, condi˛iile de transport
∫i modul cum se face recep˛ia materiei prime ∫i a
materiilor auxiliare
9. Laboratoarele proprii:
a) asigurarea spa˛iului/compartimentare;
b) analize conform metodelor standardizate;
c) asigurarea aparaturii ∫i a reactivilor;
d) calificarea ∫i competen˛a personalului;
e) Óntre˛inerea aparaturii, verificare, calibrare;
f) eviden˛a ∫i monitorizarea parametrilor controla˛i.
10. Evacuarea de∫eurilor:
a) sistemul de precolectare ∫i colectare a de∫eurilor;
b) existen˛a spa˛iului pentru depozitarea recipientelor
pentru colectarea de∫eurilor (ghene) ∫i racordarea acestora
la re˛eaua central„ de ap„-canal;
c) existen˛a contractului cu o firm„ de salubrizare.
11. Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea
normelor pentru siguran˛a alimentelor
12. Aplicarea programelor preliminare
13. Stabilirea punctelor critice de control
14. Monitorizarea punctelor critice de control.
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III. Defini˛ii
Œn Ón˛elesul prezentei proceduri, urm„torii termeni se
definesc astfel:
a) verificare — controlul, prin examinarea ∫i prin luarea
Ón considerare a eviden˛elor, sub raportul Óndeplinirii
cerin˛elor specificate;
b) inspec˛ie — examinarea oric„rui aspect privind
alimentele, pentru a se verifica faptul c„ astfel de aspecte
sunt conforme cu cerin˛ele legisla˛iei Ón domeniul
alimentelor;
c) monitorizare — realizarea de observa˛ii sau m„suri
planificate secven˛ial, cu scopul de a ob˛ine o evaluare
general„ a nivelului de conformitate cu legisla˛ia Ón
domeniul alimentelor;
d) supraveghere — o examinare, cu caracter preventiv,
a activit„˛ii uneia sau mai multor Óntreprinderi cu activitate
Ón domeniul alimentar, a agen˛ilor economici cu activitate Ón
domeniul alimentar ori a activit„˛ilor acestora;
e) neconformitate — neconcordan˛a cu legisla˛ia Ón
domeniul alimentelor;
f) prelevare de probe pentru analiz„ — recoltarea de
probe de alimente sau de orice alte substan˛e
reprezentative pentru producerea, prelucrarea ∫i distribu˛ia
alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analiz„
conformitatea cu legisla˛ia Ón domeniul alimentelor;
g) re˛inere oficial„ — procedura prin care Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor dispune ca alimentele s„ nu fie deplasate ori
falsificate p‚n„ la luarea unei decizii cu privire la destina˛ia
acestora. Aceasta include depozitarea de c„tre agen˛ii
economici din industria alimentar„, Ón conformitate cu
instruc˛iunile Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor;
h) trasabilitate — posibilitatea identific„rii ∫i urm„ririi, pe
parcursul tuturor etapelor de produc˛ie, procesare ∫i
distribu˛ie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui
animal destinat pentru produc˛ia de alimente sau a unei
substan˛e care urmeaz„ ori care poate fi Óncorporat„
Óntr-un aliment sau Ón hrana pentru animale;
i) produc˛ia — totalitatea produselor ob˛inute din
prelucrarea, procesarea, depozitarea, transportul,
valorificarea ∫i comercializarea produselor de origine
nonanimal„.
IV. Etapele controlului oficial
Controalele oficiale se efectueaz„ utiliz‚ndu-se una sau
mai multe dintre metodele de control, cum ar fi: inspec˛ia,
monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de
probe ∫i analiza.
A. Inspec˛ia

Œn cadrul activit„˛ii de inspec˛ie se verific„ urm„toarele:
1. Condi˛iile generale de func˛ionare a unit„˛ii:
a) profilul unit„˛ii;
b) amplasarea unit„˛ii;
c) construc˛ia;
d) Ómprejmuirea unit„˛ii;
e) c„ile de acces Ón unitate;
f) platforma de gunoi menajer.
2. Depozitele de materii prime, materiale auxiliare,
produse finite, ambalaje, etichete:
a) igiena spa˛iilor de depozitare;
b) sistemul de ventilare (func˛ionalitate ∫i eficien˛„) ∫i
modul de Ónregistrare ∫i control al temperaturii ∫i umidit„˛ii;
c) capacitatea depozitelor ∫i dotarea acestora pentru
asigurarea condi˛iilor optime de p„strare, cu respectarea
condi˛iilor de compatibilitate;
d) modul de depozitare a materiilor prime ∫i de rulare a
stocurilor;
e) salubritatea ambalajelor;

B. Prelevare de probe ∫i analiz„

Se vor realiza:
a) prelevarea de teste de sanita˛ie;
b) recoltarea de alte probe, ori de c‚te ori exist„
suspiciuni sau atunci c‚nd sunt depistate neconformit„˛i,
pentru produsele alimentare de origine nonanimal„
(contaminan˛i, reziduuri de pesticide etc.) pentru care sunt
prev„zute limite maxime admise Ón legisla˛ia din domeniul
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Se verific„ existen˛a:
a) programelor de igienizare a unit„˛ii;
b) documentelor pentru monitorizarea ∫i controlul
punctelor critice (PC) ∫i a punctelor critice de control
(PCC);
c) programelor pentru instruirea personalului Ón domeniul
siguran˛ei alimentelor;
d) documentelor care s„ ateste provenien˛a produselor
depozitate;
e) documentelor pentru Ónregistrarea temperaturii, dup„
caz;
f) programului ac˛iunilor de dezinfec˛ie, dezinsec˛ie ∫i
deratizare (DDD) ∫i eficien˛a acestora;
g) buletinelor de analiz„ pentru materiile prime;
h) buletinelor de analiz„ pentru produsele finite;
i) buletinelor de analiz„ pentru ap„ potabil„;
j) buletinelor de analiz„ pentru teste de sanita˛ie;
k) dosarului cu autoriza˛ii ∫i avize;
l) documentelor care s„ ateste trasabilitatea produselor;
m) controlului potabilit„˛ii apei.

pe

D. Controlul documentelor

a

Se verific„:
a) echipamentul de protec˛ie al personalului (halat,
bonet„, m„nu∫i, ∫or˛uri, Ónc„l˛„minte de protec˛ie etc.);
b) igiena personal„.
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C. Inspec˛ia st„rii de igien„ a personalului

E. Examinarea sistemelor de verificare
Se controleaz„ documentele care s„ ateste verificarea
aparatelor de m„sur„ ∫i control (AMC-urile), buletinele
metrologice, monitorizarea ∫i Ónregistrarea parametrilor
tehnologici.
V. Documente elaborate la finalizarea controlului oficial
Dup„ realizarea activit„˛ii de supraveghere, inspec˛ie ∫i
control, inspectorul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor completeaz„ fi∫a de control,
procesul-verbal de constatare, precum ∫i celelalte
documente necesare aplic„rii de m„suri Ón caz de
neconformitate.
VI. M„suri, sanc˛iuni
Œn func˛ie de situa˛ia existent„ la fa˛a locului ∫i de
rezultatele analizelor de laborator, se aplic„ m„surile
corespunz„toare, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului
privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor la normele
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
nr. 984/2005, cu modific„rile ulterioare, ∫i cu Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea
Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
privind procedurile de Ónregistrare a activit„˛ilor de v‚nzare
direct„ de produse primare, a activit„˛ilor de v‚nzare cu
am„nuntul ∫i a activit„˛ilor de fabricare a alimentelor, cu
modific„rile ulterioare.
Astfel, pot fi dispuse:
a) aplicarea de sanc˛iuni;
b) confiscarea Ón vederea distrugerii produselor improprii
consumului uman;
c) re˛inerea oficial„;
d) propunere de suspendare, Ónchiderea unit„˛ii.
Œn situa˛ia Ón care, Ón urma activit„˛ilor de supraveghere,
inspec˛ie ∫i control, se constat„ c„ agen˛ii economici din
industria alimentar„ Óncalc„ Ón mod flagrant alte prevederi
legale legate de produc˛ia, depozitarea, transportul sau
comercializarea alimentelor ∫i furajelor care nu ˛in de
legisla˛ia privind siguran˛a alimentelor ∫i furajelor,
autoritatea va notifica autorit„˛ile de competen˛a c„rora ˛ine
s„v‚r∫irea respectivelor fapte.
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alimentelor; prelevarea se realizeaz„ de c„tre inspectori ai
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, conform metodelor prev„zute de lege, iar Ón
cazul Ón care acestea nu sunt prev„zute, conform
procedurilor emise de autoritatea central„;
c) Óntocmirea procesului-verbal de prelevare de probe ∫i
a cererii de analiz„;
d) trimiterea c„tre laboratoare specializate a probelor
prelevate, Ónso˛ite de documentele de mai sus.
Lotul din care s-au prelevat probe este re˛inut ∫i
conservat calitativ p‚n„ la ob˛inerea buletinului de analize,
dar nu mai mult de 30 de zile.

ANEXA Nr. 4
la instruc˛iuni

at

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
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Direc˛ia Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor ............................
DECLARAﬁIE PE PROPRIA R√SPUNDERE

Nr. .................. din .......................
Pentru unitatea denumit„: ..............................................................., adresa unit„˛ii: .................................... proprietar
...................................................., din localitatea ..................................., str. ............................... nr. ......................., sectorul ....,
codul ........................., jude˛ul ....................., telefon ..................., e-mail ....................., pentru obiectivul ...............................,
Ón care se desf„∫oar„ urm„toarele activit„˛i:
1. .............................. (cod CAEN .......................... );
2. .............................. (cod CAEN .......................... );
3. .............................. (cod CAEN .......................... ).
Declar pe propria r„spundere c„ Ón cadrul activit„˛ilor mai sus men˛ionate produc˛ia realizat„, conform prevederilor
Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. ..., este urm„toarea:
1. ............................. (cod CAEN ........................... );
2. ............................. (cod CAEN ........................... );
3. ............................. (cod CAEN ........................... ).
Reprezentantul legal al unit„˛ii,
...............................................
(semn„tura, ∫tampila oficial„ a unit„˛ii)
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 506 din 2 aprilie 2007

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I
DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 196 din 13 martie 2007

CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII
SOCIALE ™I FAMILIEI
Nr. 200 din 13 martie 2007

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva, care func˛ioneaz„ sub autoritatea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
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Œn temeiul prevederilor:
— art. 1 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale
unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale;
— 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;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul Direc˛iei buget-finan˛e ∫i Direc˛iei administrative ∫i de investi˛ii nr. 124.065 din
6 februarie 2007,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul finan˛elor publice ∫i ministrul muncii, solidarit„˛ii
sociale ∫i familiei emit prezentul ordin.
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Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2007 al Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva,
care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. 2. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Regiei
Na˛ionale a P„durilor — Romsilva este prev„zut Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli
prev„zut la art. 2 reprezint„ limita maxim„ ∫i nu poate fi
Ministrul agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu

dep„∫it dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu aprobarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, Regia
Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva poate efectua cheltuieli
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale
∫i familiei,
Gheorghe Barbu

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
REGIA NAﬁIONAL√ A P√DURILOR — ROMSILVA
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BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
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ANEX√
la buget

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
REGIA NAﬁIONAL√ A P√DURILOR — ROMSILVA
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PROGRAMUL DE REDUCERE A PL√ﬁILOR RESTANTE/CREANﬁELOR RESTANTE
™I A PIERDERILOR PE ANUL 2007

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

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 239/6.IV.2007

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al ™colii Superioare de Avia˛ie Civil„
Œn temeiul prevederilor art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i
cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale, ale art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 15/1999
privind Ónfiin˛area Academiei Rom‚ne de Avia˛ie, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 352/2003, ∫i ale
art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
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Avia˛ie Civil„ poate efectua cheltuieli propor˛ional cu gradul
de realizare a veniturilor.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
la 5.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
c„tre organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2007 al ™colii Superioare de Avia˛ie Civil„, care
func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, finan˛at„ din venituri proprii,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prev„zu˛i Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli al ™colii Superioare de
Avia˛ie Civil„ se aprob„ de c„tre consiliul de conducere al
acesteia.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al ™colii
Superioare de Avia˛ie Civil„ reprezint„ limite maxime, care
nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu
aprobarea ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i
turismului.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„
nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, ™coala Superioar„ de
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Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

D
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Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 674.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
BUGETUL
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de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007 al ™colii Superioare de Avia˛ie Civil„
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ORDIN
privind publicarea Rezolu˛iei Consiliului de Securitate
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite nr. 1.744 (2007)
privind situa˛ia din Somalia
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Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a
unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
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Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a Rezolu˛iei Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite nr. 1744 (2007) privind situa˛ia din Somalia, prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Ministrul interimar al afacerilor externe,
C„lin Popescu-T„riceanu

Bucure∫ti, 27 martie 2007.
Nr. A/3.083.
R E Z O L U ﬁ I A Nr. 1.744 (2007)
a Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, adoptat„ la 20 februarie 2007
Consiliul de Securitate,
reamintind rezolu˛iile sale privind situa˛ia din Somalia, Ón special Rezolu˛ia nr. 733 (1992), Rezolu˛ia nr. 1.356
(2001), Rezolu˛ia nr. 1.425 (2002) ∫i Rezolu˛ia nr. 1.725 (2006), declara˛iile pre∫edintelui s„u, Ón special cele din 13 iulie
2006 (S/PRST/2006/31) ∫i din 22 decembrie 2006 (S/PRST/2006/59),
reafirm‚nd respectul pentru suveranitatea, integritatea teritorial„, independen˛a politic„ ∫i unitatea Somaliei,
reiter‚nd angajamentul s„u pentru o solu˛ionare cuprinz„toare ∫i durabil„ a situa˛iei din Somalia prin Carta
Federal„ de Tranzi˛ie ∫i eviden˛iind importan˛a unor institu˛ii cu sus˛inere larg„ ∫i reprezentative, Ónfiin˛ate Ón urma unui
proces politic cuprinz„tor, a∫a cum este prev„zut Ón Carta Federal„ de Tranzi˛ie,
reiter‚nd sprijinul s„u pentru reprezentantul special al secretarului general, domnul François Fall,
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reiter‚ndu-∫i aprecierea fa˛„ de eforturile Uniunii Africane, ale Ligii Statelor Arabe ∫i ale Autorit„˛ii
Interguvernamentale pentru Dezvoltare Ón promovarea p„cii, stabilit„˛ii ∫i a reconcilierii Ón Somalia ∫i salut‚nd implicarea
lor continu„ Ón acest sens,
lu‚nd not„ de Comunicatul Consiliului P„cii ∫i Securit„˛ii Uniunii Africane din 19 ianuarie 2007, care prevede
deta∫area de c„tre Uniunea African„, pentru o perioad„ de 6 luni, a unei misiuni Ón Somalia (AMISOM), av‚nd ca
obiectiv principal sprijinirea, Ón faza ini˛ial„, a stabiliz„rii Somaliei, misiunea urm‚nd s„ fie Ónlocuit„ cu o opera˛iune a
Na˛iunilor Unite, care va sus˛ine stabilizarea pe termen lung ∫i refacerea postconflict Ón Somalia,
salut‚nd inten˛ia Uniunii Africane de a Ónfiin˛a o misiune Ón Somalia ∫i subliniind urgen˛a desf„∫ur„rii acesteia,
salut‚nd decizia Etiopiei de a-∫i retrage trupele din Somalia, lu‚nd not„ de faptul c„ Etiopia a Ónceput deja s„ Ó∫i
retrag„ trupele ∫i subliniind c„ desf„∫urarea AMISOM va servi la evitarea unui vid de securitate ∫i va crea condi˛iile
pentru retragerea total„ ∫i ridicarea m„surilor de securitate pentru cazuri de urgen˛„ aflate Ón prezent Ón vigoare,
reiter‚nd sus˛inerea sa pentru institu˛iile federale de tranzi˛ie din Somalia, subliniind importan˛a men˛inerii ∫i
furniz„rii de stabilitate ∫i securitate pe Óntreg teritoriul Somaliei ∫i subliniind Ón acest sens importan˛a dezarm„rii,
demobiliz„rii ∫i a reintegr„rii for˛elor de mili˛ie ∫i a fo∫tilor combatan˛i din Somalia,
condamn‚nd toate actele de violen˛„ ∫i extremism din interiorul Somaliei, depl‚ng‚nd recentele bombardamente
din Mogadishu ∫i exprim‚ndu-∫i Óngrijorarea cu privire la violen˛a intern„ din Somalia,
determin‚nd faptul c„ situa˛ia din Somalia continu„ s„ reprezinte o amenin˛are la adresa p„cii ∫i securit„˛ii
interna˛ionale Ón regiune,
ac˛ion‚nd Ón baza cap. VII al Cartei Na˛iunilor Unite:
1. subliniaz„ necesitatea existen˛ei unor institu˛ii cu sus˛inere larg„ ∫i reprezentative, Ónfiin˛ate Ón urma unui proces
politic cuprinz„tor, Ón Somalia, a∫a cum a fost prev„zut Ón Carta Federal„ de Tranzi˛ie, pentru a consolida stabilitatea,
pacea ∫i reconcilierea intern„ ∫i pentru a asigura eficien˛a ∫i posibilitatea acord„rii asisten˛ei interna˛ionale;
2. salut„ ini˛iativa din partea institu˛iilor federale de tranzi˛ie de a coordona un proces politic intern ∫i cuprinz„tor
Ón Somalia, Ón special anun˛ul f„cut de pre∫edintele Abdullah Yusuf Ahmed la Summitul Uniunii Africane privind inten˛ia
de a convoca urgent un congres de reconciliere na˛ional„ cu participarea tuturor actorilor implica˛i, inclusiv a liderilor
politici, liderilor clanurilor, liderilor religio∫i ∫i a reprezentan˛ilor societ„˛ii civile, a∫teapt„ procesul politic sus˛inut ∫i
cuprinz„tor ca un rezultat al acestei implic„ri ∫i care va deschide calea pentru alegeri democratice la nivel local, regional
∫i na˛ional, a∫a cum sunt stabilite prin Carta Federal„ de Tranzi˛ie, ∫i Óncurajeaz„ membrii Guvernului Federal de
Tranzi˛ie, precum ∫i celelalte institu˛ii federale de tranzi˛ie s„-∫i uneasc„ eforturile pentru promovarea unui astfel de dialog
cuprinz„tor;
3. solicit„ secretarului general s„ asiste institu˛iile federale de tranzi˛ie Ón vederea organiz„rii congresului na˛ional
de reconciliere ∫i, Ón sens mai larg, s„ promoveze procesul politic cuprinz„tor Ón desf„∫urare, conlucr‚nd cu Uniunea
African„, cu Liga Statelor Arabe ∫i cu Autoritatea Interguvernamental„ pentru Dezvoltare, solicit„ secretarului general s„
raporteze Consiliului de Securitate Ón termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei rezolu˛ii privind progresul realizat de
institu˛iile federale de tranzi˛ie Ón promovarea unui proces politic cuprinz„tor ∫i a reconcilierii ∫i reitereaz„ inten˛ia de a lua
Ón considerare aplicarea de m„suri Ómpotriva celor care caut„ s„ Ómpiedice sau s„ blocheze un proces politic pa∫nic, s„
amenin˛e institu˛iile federale de tranzi˛ie cu folosirea for˛ei sau s„ Óntreprind„ ac˛iuni care pun Ón pericol stabilitatea
Somaliei ori a regiunii;
4. decide s„ autorizeze statele membre ale Uniunii Africane s„ trimit„ o misiune Ón Somalia pentru o perioad„ de
6 luni, care va fi autorizat„ s„ ia toate m„surile necesare pentru a duce la Óndeplinire urm„torul mandat:
a) s„ sus˛in„ dialogul ∫i reconcilierea Ón Somalia prin acordarea de asisten˛„ pentru facilitarea liberei circula˛ii, a
tranzitului Ón siguran˛„ ∫i pentru asigurarea protec˛iei tuturor celor implica˛i Ón procesul la care se face referire Ón
paragrafele 1, 2 ∫i 3;
b) s„ pun„ la dispozi˛ie, dup„ caz, mijloace de protec˛ie pentru institu˛iile federale de tranzi˛ie, pentru a le ajuta
Ón exercitarea func˛iilor de guvernare ∫i Ón asigurarea securit„˛ii infrastructurii principale;
c) s„ asiste, Ón m„sura capacit„˛ilor sale ∫i Ón coordonare cu alte p„r˛i, la implementarea Planului de securitate
na˛ional„ ∫i de stabilizare, Ón particular, la reÓnfiin˛area ∫i instruirea efectiv„ a tuturor for˛elor somaleze de securitate;
d) s„ contribuie, Ón eventualitatea Ón care acest lucru este solicitat ∫i Ón m„sura capacit„˛ilor, la crearea condi˛iilor
de securitate necesare pentru asigurarea asisten˛ei umanitare;
e) s„ protejeze personalul s„u, facilit„˛ile, instala˛iile, echipamentul ∫i misiunea ∫i s„ asigure securitatea ∫i
libertatea de mi∫care a Óntregului personal;
5. Óndeamn„ statele membre ale Uniunii Africane s„ contribuie la misiunea men˛ionat„ mai sus pentru a crea
condi˛iile pentru retragerea tuturor celorlalte for˛e str„ine din Somalia;
6. decide c„ m„surile impuse prin paragraful 5 al Rezolu˛iei nr. 733 (1992) ∫i completate prin paragrafele 1 ∫i 2
ale Rezolu˛iei nr. 1.425 (2002) nu vor fi aplicabile:
a) furniz„rii de armament ∫i echipament militar, instruirii militare ∫i asisten˛ei destinate exclusiv sus˛inerii sau
utiliz„rii de c„tre misiunea la care se face referire Ón paragraful 4 de mai sus; sau
b) proviziilor ∫i asisten˛ei tehnice primite din partea statelor, destinate exclusiv sprijinirii dezvolt„rii institu˛iilor din
sectorul de securitate, compatibile cu procesul politic stabilit prin paragrafele 1, 2 ∫i 3 de mai sus ∫i Ón absen˛a unei
decizii negative a comitetului Ónfiin˛at Ón baza Rezolu˛iei nr. 751 (1992) Óntr-un interval de 5 zile lucr„toare de la primirea
notific„rii descrise Ón paragraful 7 de mai jos;
7. decide c„ statele care pun la dispozi˛ie provizii sau asisten˛„ tehnic„ Ón conformitate cu prevederile paragrafului 6
lit. b) de mai sus vor notifica, de la caz la caz, Ón avans, comitetul Ónfiin˛at Ón baza Rezolu˛iei nr. 751 (1992);
8. solicit„ statelor membre s„ pun„ la dispozi˛ie, la cerere, personal, echipament ∫i servicii pentru desf„∫urarea
cu succes a AMISOM ∫i Óncurajeaz„ statele membre s„ pun„ la dispozi˛ie resurse financiare pentru AMISOM;
9. solicit„ secretarului general s„ trimit„ Ón cel mai scurt timp o misiune de evaluare tehnic„ la sediile Uniunii
Africane ∫i Ón Somalia, pentru a raporta asupra situa˛iei politice ∫i de securitate ∫i asupra posibilit„˛ii instituirii unei
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opera˛iuni ONU de men˛inere a p„cii dup„ desf„∫urarea misiunii Uniunii Africane, ∫i s„ transmit„ un raport Consiliului de
Securitate, Ón termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei rezolu˛ii, cuprinz‚nd recomand„rile privind implicarea
viitoare a ONU Ón sus˛inerea p„cii ∫i securit„˛ii Ón Somalia, precum ∫i viitoare recomand„ri privind stabilizarea ∫i
reconstruc˛ia;
10. subliniaz„ rolul continuu al embargoului Ón materie de armament Ón asigurarea p„cii ∫i securit„˛ii Ón Somalia,
solicit„ ca toate statele membre, Ón particular cele din regiune, s„ Ól respecte Ón totalitate ∫i reitereaz„ inten˛ia de a lua
Ón considerare Ónt„rirea eficien˛ei, inclusiv prin m„suri Óndreptate pentru sus˛inerea embargoului asupra armelor;
11. Ó∫i exprim„ profunda Óngrijorare privind situa˛ia umanitar„ din Somalia, solicit„ ca toate p„r˛ile din Somalia s„
asigure accesul umanitar total ∫i neÓngr„dit, precum ∫i s„ ofere garan˛ii privind siguran˛a ∫i securitatea personalului care
asigur„ ajutor umanitar Ón Somalia ∫i Óncurajeaz„ eforturile de asisten˛„ aflate Ón curs de desf„∫urare Ón Somalia;
12. decide c„, lu‚nd Ón considerare Ónfiin˛area AMISOM, m„surile enun˛ate Ón paragrafele 3 ∫i 7 ale Rezolu˛iei
nr. 1.725 (2006) nu se mai aplic„;
13. decide s„ urm„reasc„ Ón continuare aceast„ chestiune.
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