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288/2006/817/2006/104/53/14.128/675. — Ordin al
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
al ministrului administra˛iei ∫i internelor, al
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al
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Agen˛iei
Na˛ionale
de
Administrare Fiscal„ ∫i al ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului privind modificarea
anexei la Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, al ministrului administra˛iei ∫i
internelor, al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor, al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i
turismului ∫i al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004
pentru aprobarea posturilor de inspec˛ie la
frontier„ stabilite pentru importul, exportul ∫i
tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare .....................
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61.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Cosmin Mihai Popescu din func˛ia de secretar de
stat la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului..............
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
D„nu˛ Apetrei din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.........................................................................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Mircea Nicu Toader din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor...................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Ioan Ion din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Ap„r„rii......................................................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei
Daniela Nicoleta Andreescu din func˛ia de secretar
de stat la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei .......................................................................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei
Maria Muga din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ...
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
C„t„lin-Ionel D„nil„ din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Ioan Andreica din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului...................................................................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Constantin Dasc„lu din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului...................................................................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Matei Dumitru din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii..............................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Vasile Nistor din func˛ia de secretar de stat la
Departamentul pentru Dialog Social ........................
— Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Petri∫or Morar din func˛ia de secretar de stat
la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.......................
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Mihai
Popescu din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Cosmin Mihai Popescu din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Óncep‚nd cu data
de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1962 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,

ce

primul-ministru emite prezenta decizie.
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or
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Cosmin
Mihai Popescu este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului.
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Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 60.
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™eful Cancelariei Primului-Ministru,
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului D„nu˛ Apetrei din
func˛ia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale
Av‚nd Ón vedere demisia domnului D„nu˛ Apetrei din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Óncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1961 din
11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,

D
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul
D„nu˛ Apetrei este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 61.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea Nicu Toader
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Mircea Nicu Toader din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Óncep‚nd cu data
de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1969 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Mircea
Nicu Toader este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Ion din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Ap„r„rii

D
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Av‚nd Ón vedere demisia domnului Ioan Ion din func˛ia de secretar de
stat la Ministerul Ap„r„rii Óncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„
sub nr. 5/1963 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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. 10, 11 ∫i art. 32 alin. (4) din
Legea nr. 346/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Ap„r„rii,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Ioan Ion
este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat, ∫ef al
Departamentului pentru armamente, la Ministerul Ap„r„rii.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 63.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela Nicoleta
Andreescu din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Av‚nd Ón vedere demisia doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din
func˛ia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei Óncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1.966
din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, doamna Daniela
Nicoleta Andreescu este eliberat„, la cerere, din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Muga din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei

D
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Av‚nd Ón vedere demisia doamnei Maria Muga din func˛ia de secretar
de stat la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Óncep‚nd cu data
de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1.964 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, doamna Maria
Muga este eliberat„, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 65.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului C„t„lin-Ionel D„nil„
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Av‚nd Ón vedere demisia domnului C„t„lin-Ionel D„nil„ din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei Óncep‚nd
cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1.965 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul
C„t„lin-Ionel D„nil„ este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Andreica din
func˛ia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului

D

Av‚nd Ón vedere demisia domnului Ioan Andreica din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Óncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1.967 din
11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Ion
Andreica este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 67.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Dasc„lu
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Constantin Dasc„lu din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Óncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1968 din
11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul
Constantin Dasc„lu este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.

an

PRIM-MINISTRU

rs
o

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ra
ii
g

fo

rm

ăr

Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 68.

tu

ite

a

pe

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

PRIMUL-MINISTRU

cl

us

iv

in

GUVERNUL ROM¬NIEI

es

tin

at

ex

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Matei Dumitru din
func˛ia de secretar de stat la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Matei Dumitru din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii Óncep‚nd cu data de
11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1958 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,

D

6

primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Matei
Dumitru este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 69.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Nistor
din func˛ia de secretar de stat
la Departamentul pentru Dialog Social
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Vasile Nistor din func˛ia de
secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social Óncep‚nd cu data de
11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub nr. 5/1960 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Vasile
Nistor este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la
Departamentul pentru Dialog Social.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petri∫or Morar
din func˛ia de secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989

D
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Av‚nd Ón vedere demisia domnului Petri∫or Morar din func˛ia de
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor
din Decembrie 1989 Óncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, Ónregistrat„ sub
nr. 5/1959 din 11 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 11 aprilie 2007, domnul Petri∫or
Morar este eliberat, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 71.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind abrogarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei nr. 9/2001 pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea autoriza˛iilor provizorii pentru desf„∫urarea de activit„˛i
Ón sectorul energiei electrice ∫i termice cu bunuri, servicii sau activit„˛i concesionate
Œn temeiul art. 9 alin. (8) ∫i (9) ∫i al art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, av‚nd Ón
vedere referatul prezentat de Departamentul acces la re˛ea ∫i autorizare ∫i procesul-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de
reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 4 aprilie 2007,

an

el

or

fiz
i

servicii sau activit„˛i concesionate, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 734 din 19 noiembrie
2001.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

rs
o

Art. 1. — Se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 9/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea autoriza˛iilor provizorii pentru desf„∫urarea de
activit„˛i Ón sectorul energiei electrice ∫i termice cu bunuri,

ce

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 8.

us

iv

in

fo

rm

ăr

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
Nr. 288 din 8 decembrie 2006
MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 104 din 9 ianuarie 2007
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

cl

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ A V√MILOR

at

ex

Nr. 14.128 din 8 martie 2007

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 817 din 28 decembrie 2006
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 53 din 16 ianuarie 2007
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 675 din 3 aprilie 2007

D

es

tin

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, al ministrului administra˛iei ∫i internelor, al ministrului mediului
∫i gospod„ririi apelor, al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor
de inspec˛ie la frontier„ stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse
controalelor veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 35.240 din 6 decembrie 2006, Óntocmit de Direc˛ia general„ de inspec˛ie ∫i
coordonare PIF din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ón temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) ∫i (2) 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, ∫i ale art. 20 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 243/2002, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ organizate Ón
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, precum ∫i condi˛iile de aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„
responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ˛„ri ter˛e ∫i pentru controalele sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor ale produselor alimentare ∫i hranei pentru animale provenite din ˛„ri ter˛e,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 524/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul 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, ale art. 9 alin. (6) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 5
alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor ∫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,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul administra˛iei ∫i internelor, ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ∫i ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emit
urm„torul ordin:

fiz
i

ce

de inspec˛ie la frontier„ stabilite pentru importul, exportul ∫i
tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor veterinare ∫i
pentru siguran˛a alimentelor, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 906 din 6 octombrie 2004, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:

or

Art. I. — Anexa la Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, al ministrului administra˛iei ∫i internelor, al
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor

an

el

îANEX√

rs
o

LISTA

ite

a

pe

posturilor de inspec˛ie la frontier„ Ón care sunt organizate controale sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
∫i programul de lucru al posturilor de inspec˛ie la frontier„ Ón care sunt organizate controale sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor

PAONA

PAONA

Zilnic
7,00—19,00

P
P/ZL

—
A***), POA,
FJ

O
—

—
PAONA

—
PAONA

La solicitare
Zilnic
7,00—19,00

R

POA, FJ

—

PAONA

PAONA

Permanent

F

—

—

PAONA

—

La solicitare

A

E,A,
POA, FJ

E,A

PAONA

PAONA

Permanent

R/F*)

O, E, A,
POA, FJ

O, E, A

PAONA

PAONA
R

Permanent
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tu

—

ăr
rm
fo

in

Ia∫i

POA, FJ

P

iv

3.

Constan˛a
Nord

us

Constan˛a

M„rfuri
aprobate
pentru
import
Ón condi˛ii
speciale

Tipul

Midia**)
Constan˛a
Sud

cl

2.

Constan˛a
Nord, incint„
port,
Dana 52—53
Constan˛a Sud,
Sud Agigea,
incint„ port,
Poarta
nr. 10
Sculeni,
comuna
Victoria,
cod 707584

Puncte
de lucru

ex

Constan˛a

M„rfuri
aprobate
pentru
import
∫i export

Program
de lucru

D

es

1.

M„rfuri
aprobate
pentru
export
∫i tranzit
ie∫ire

at

Jude˛

M„rfuri
aprobate
pentru
import
∫i tranzit
intrare/ie∫ire

tin

Nr.
crt.

Postul de
inspec˛ie
la frontier„
(denumire/sediu/
adres„)

4.

Ilfov

5.

Satu Mare

Sculeni

Criste∫ti,
Gara CFR
Criste∫ti
Aeroportul
Aeroportul
Interna˛ional
Interna˛ional
îHenri Coand„“ îHenri
Bucure∫ti,
Coand„“
∫os. Bucure∫ti— Bucure∫ti
Ploie∫ti,
km 16,5
Otopeni
Halmeu,
Halmeu
str. Titulescu
nr. 7,
cod 447145

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

9.

Gala˛i

Program
de lucru

Siret

R

POA, FJ

—

PAONA

PAONA

Vic∫ani —
(Dorne∫ti)
Moravi˛a

F*)

—

—

PAONA

—

Zilnic
7,00—19,00
La solicitare

R

O, E, A,
POA, FJ

O, E, A

PAONA

PAONA

Permanent

Stamora
Albi˛a

F*)
R

—
O, E, A,
POA, FJ

—
O, E, A

PAONA
PAONA

—
PAONA

La solicitare
Permanent

Gala˛i
rutier/
feroviar/
port

R/F*)/P

—

—

PAONA

—

Permanent

ce

8.

Moravi˛a,
comuna
Moravi˛a,
cod 307280
Albi˛a,
comuna
Dr‚nceni,
satul Albi˛a,
cod 737221
Gala˛i,
Vama Gala˛i
rutier/feroviar/
port

M„rfuri
aprobate
pentru
import
Ón condi˛ii
speciale

fiz
i

Timi∫

M„rfuri
aprobate
pentru
import
∫i export

rs
o

7.

Siret,
cod 725500

Tipul

M„rfuri
aprobate
pentru
export
∫i tranzit
ie∫ire

or

Suceava

Puncte
de lucru

M„rfuri
aprobate
pentru
import
∫i tranzit
intrare/ie∫ire

el

6.

Jude˛

Postul de
inspec˛ie
la frontier„
(denumire/sediu/
adres„)

an

Nr.
crt.
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N O T √: Zona Liber„ Giurgiu — numai la solicitarea autorit„˛ii vamale, pentru punerea Ón liber„ circula˛ie a produselor alimentare de origine
nonanimal„ importate din ˛„ri ter˛e, inspectorul din cadrul Compartimentului siguran˛a alimentelor al Direc˛iei Sanitar-Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor Giurgiu aplic„ legisla˛ia specific„ Ón vigoare.

ra

tu

LEGENDA:

D

es

tin

at

ex

cl
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iv
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fo

rm
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ii
g

R = rutier
P = port
A = aeroport
F = feroviar
ZL = zon„ liber„
O = animale vii — ungulate
E = animale vii — ecvidee Ónregistrate
A = animale vii — altele (c‚ini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excep˛ia albinelor ∫i crustaceelor), pe∫ti
tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, p„s„ri — toate speciile (cu excep˛ia p„s„rilor de curte care fac obiectul directivelor
90/539/CEE ∫i 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (roz„toare ∫i iepuri domestici), animale de circ ∫i animale CITES
(conform Conven˛iei de la Washington din 3 martie 1973)
FJ = furaje
POA = produse de origine animal„ (inclusiv material seminal, ovule ∫i embrioni)
PAONA = produse alimentare de origine nonanimal„
*) Execut„ controalele la solicitarea prealabil„ a ∫efului sta˛iei C.F.R.
**) Numai pentru export ∫i tranzit ie∫ire animale vii: ungulate — O.
***) Numai pentru animale CITES.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu

Ministrul agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autoriza˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd procesele-verbale nr. 20 din 5 martie 2007, nr. 21 din 12 martie 2007 ∫i nr. 24 din 19 martie 2007 cu
clasificatorii autoriza˛i propu∫i de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, precum ∫i Referatul
Direc˛iei politici de pia˛„ Ón sectorul zootehnic nr. 290.093/2007,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:

bovine

264. T„r˛an Gheorghe

bovine

265. Cacenschi Cristian-Valeriu

bovine

266. Chiri˛„ Constantin

bovine

267. Dumitru Petru˛a

bovine

268. Lihancianu Sorina-Dorina

bovine

269. Potop Dorel

bovine

ce

fiz
i

el
an

pe

263. Ro∫a Iuliu-Mihail

Oradea, Str. Morii nr. 3, bl. AN3, sc. A, ap. 1,
jude˛ul Bihor
Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 3,
jude˛ul Sibiu
Baia Mare, str. George Co∫buc nr. 20, ap. 56,
jude˛ul Maramure∫
Buz„u, Bd. Unirii, bl. 138, et. 4, ap. 10,
jude˛ul Buz„u
Ploie∫ti, Aleea Porti˛a nr. 2, bl. 13, sc. a, et. 3,
ap. 12, jude˛ul Prahova
Urziceni, str. Maramure∫ nr. 2, bl. U5, sc. D,
ap. 1, jude˛ul Ialomi˛a
Tulcea, str. Slt. C. Gavrilov nr. 306, bl. A2,
sc. C, et. 2, ap. 10, jude˛ul Tulcea
Foc∫ani, Str. Diviziei nr. 9, bl. 9, et. 3, ap. 10,
jude˛ul Vrancea
Constan˛a, Str. Prim„verii nr. 55, jude˛ul Constan˛a
Darabani, Str. Trandafirilor nr. 5, bl. S10, ap. 6,
jude˛ul Boto∫ani
Comuna Fr„t„u˛ii Vechi, satul Fr„t„u˛ii Vechi nr. 161,
jude˛ul Suceava
Boto∫ani, str. Manole∫ti Deal nr. 7, jude˛ul Boto∫ani
Darabani, str. ™tefan Luchian nr. 1, bl. E1, et. 1,
ap. 7, jude˛ul Boto∫ani
Pa∫cani, Str. Gr„dini˛ei nr. 34, bl. X, sc. C, et. 3,
ap. 15, jude˛ul Ia∫i
Comuna Liteni, satul Liteni, jude˛ul Suceava
Vaslui, str. Scriitor Ioan Adam nr. 6, jude˛ul Vaslui
Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 410, sc. A, ap. 12,
jude˛ul Vaslui

a

bovine

Codul numeric
personal

1631210050013
1620626323958
1500425240060
1781016100077
1680925297342
2650224214604

es

D

270. Stoica Marian
271. Iacob-Strugaru Liliana

tin

at

ex
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rm
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ii
g
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262. Murg Gheorghe-Mircea

Domiciliul

rs
o

Specia

ite

Numele ∫i prenumele

tu

îNr.
crt.

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Dup„ pozi˛ia 261 se introduc 17 noi pozi˛ii, pozi˛iile
262—278, cu urm„torul cuprins:

or

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea
Listei cu clasificatorii autoriza˛i, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu

bovine
bovine

272. Mih„lescu Aurel

bovine

273. Munteanu Doina
274. Scutaru Vasile

bovine
bovine

275. Loghin Claudiu-Marian

bovine

276. PÓrvu Ileana-Liliana
277. Pl„cint„ Paul
278. Popa Gheorghe

bovine
bovine
bovine

2620903364215
1620405390688
1530223131273
2700518072666
1670918333201
2660724070069
1610125076535
1750908224513
2740415335050
1591031374093
1601107374065“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 296.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE

ALE CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere
la ™coala Na˛ional„ de Grefieri
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 134 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere art. 7 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier
la instan˛ele judec„tore∫ti ∫i parchetele de pe l‚ng„
acestea, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 91/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 266 din 31 martie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se abrog„.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

ite

a

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea
∫i desf„∫urarea concursului de admitere la ™coala Na˛ional„
de Grefieri, cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
dispozi˛iile referitoare la organizarea ∫i desf„∫urarea
concursului de admitere la ™coala Na˛ional„ de Grefieri din
Regulamentul privind organizarea ∫i desf„∫urarea
concursului de admitere la ™coala Na˛ional„ de Grefieri ∫i

ii
g

ra

tu

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

rm

ăr

Bucure∫ti, 22 martie 2007
Nr. 173.
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ANEX√
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CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

cl

us

iv

REGULAMENT
privind concursul de admitere la ™coala Na˛ional„ de Grefieri

D

es

Art. 1. — Recrutarea Ón vederea ocup„rii func˛iei de
grefier se realizeaz„, de regul„, prin ™coala Na˛ional„ de
Grefieri.
Art. 2. — (1) Concursul de admitere se organizeaz„
anual, la nivel na˛ional, de c„tre ™coala Na˛ional„ de
Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al
Magistraturii.
(2) Concursul se desf„∫oar„ separat pentru posturile de
grefieri cu studii superioare juridice ∫i grefieri cu studii
medii sau alte studii superioare.
Art. 3. — La concursul de admitere la ™coala Na˛ional„
de Grefieri au dreptul s„ participe persoanele care
Óndeplinesc urm„toarele condi˛ii:
— au cet„˛enie rom‚n„, domiciliul Ón Rom‚nia ∫i
capacitate deplin„ de exerci˛iu;
— nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal ∫i se
bucur„ de o bun„ reputa˛ie;
— cunosc limba rom‚n„;
— sunt apte din punct de vedere medical pentru
exercitarea func˛iei;
— au studii superioare juridice ori studii medii sau alte
studii superioare, dup„ caz.
Art. 4. — (1) Tematica, bibliografia, data ∫i calendarul
desf„∫ur„rii concursului de admitere sunt stabilite prin
hot„r‚re a Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea ™colii Na˛ionale de Grefieri.

(2) Num„rul de locuri scoase la concurs se stabile∫te Ón
func˛ie de necesarul de personal calificat al instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea, prin
hot„r‚re a Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea Direc˛iei resurse umane ∫i organizare, dup„
consultarea ™colii Na˛ionale de Grefieri.
Art. 5. — Pentru Ónscrierea la concursul de admitere la
™coala Na˛ional„ de Grefieri, candida˛ii vor pl„ti o tax„
stabilit„ anual prin hot„r‚re a Consiliului Superior al
Magistraturii, tax„ ce va fi folosit„ pentru organizarea
concursului, const‚nd Ón cheltuieli de logistic„, Ónchirieri de
s„li de concurs ∫i plata comisiilor de concurs.
CAPITOLUL II
Œnscrierea candida˛ilor
Art. 6. — (1) Data ∫i locul sus˛inerii concursului,
tematica, bibliografia, durata cursurilor, num„rul de locuri,
precum ∫i cuantumul taxei de Ónscriere la concurs vor fi
afi∫ate la sediile ™colii Na˛ionale de Grefieri ∫i ale
tribunalelor, cu cel pu˛in 60 de zile Ónainte de data
Ónceperii concursului.
(2) Aceste date vor fi publicate pe paginile de internet
ale ™colii Na˛ionale de Grefieri ∫i Consiliului Superior al
Magistraturii. Anun˛ul privind desf„∫urarea concursului se va
publica ∫i Óntr-un cotidian central.
Art. 7. — (1) Cererile de Ónscriere tipizate se elaboreaz„
de c„tre comisia de organizare a concursului ∫i se
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(2) Nu vor fi numite Ón comisii persoanele care au so˛ul
sau so˛ia, rude ori afini p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv
Ón r‚ndul candida˛ilor. To˛i membrii comisiilor vor completa
declara˛ii Ón acest sens.
(3) Dac„ incompatibilitatea prev„zut„ la alin. (2) se
ive∫te ulterior desemn„rii membrilor comisiilor, membrul Ón
cauz„ are obliga˛ia s„ se retrag„ ∫i s„ comunice de Óndat„
aceast„ situa˛ie pre∫edintelui comisiei, Ón vederea Ónlocuirii
sale.
Art. 13. — (1) Comisia de organizare a concursului se
constituie prin hot„r‚re a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Direc˛iei resurse umane ∫i
organizare ∫i a ™colii Na˛ionale de Grefieri.
(2) Comisia de organizare a concursului se compune
din:
— pre∫edinte: secretarul general al Consiliului Superior
al Magistraturii, secretarul general adjunct, directorul sau
directorul adjunct al Direc˛iei resurse umane ∫i organizare;
— vicepre∫edinte: directorul sau directorii adjunc˛i ai
™colii Na˛ionale de Grefieri, directorul sau directorul adjunct
al Direc˛iei resurse umane ∫i organizare;
— membri: directori, ∫efi de serviciu, judec„tori ∫i
procurori deta∫a˛i Ón cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii sau al ™colii Na˛ionale de Grefieri, personal de
specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, personal de
instruire al ™colii Na˛ionale de Grefieri, func˛ionari publici ∫i
personal contractual din cadrul acelora∫i institu˛ii.
Art. 14. — (1) Comisia de organizare a concursului
organizeaz„, coordoneaz„ ∫i supravegheaz„ Óntreaga
desf„∫urare a concursului ∫i are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) transmite informa˛iile ∫i documentele privind data ∫i
locul sus˛inerii concursului, tematica, bibliografia, durata
cursurilor, num„rul de locuri, cuantumul taxei de Ónscriere
la concurs, precum ∫i cererea tipizat„ de Ónscriere c„tre
tribunale;
b) verific„ Óndeplinirea condi˛iilor de Ónscriere,
centralizeaz„ dosarele candida˛ilor, Óntocme∫te ∫i afi∫eaz„
lista candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile de Ónscriere,
solu˛ioneaz„ contesta˛iile privind respingerea Ónscrierii la
concurs pentru neÓndeplinirea condi˛iilor ∫i afi∫eaz„ lista
final„ a candida˛ilor;
c) controleaz„ ∫i Óndrum„ ac˛iunile privind organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului: identificarea ∫i, dup„ caz,
Ónchirierea spa˛iilor adecvate pentru sus˛inerea probei de
concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea
asisten˛ei medicale pe parcursul desf„∫ur„rii concursului ∫i
a pazei necesare pentru p„strarea ordinii publice la
centrele de concurs, asigurarea cheltuielilor de cazare ∫i
mas„ pentru membrii comisiilor;
d) asigur„ paza subiectelor ∫i a lucr„rilor scrise, la
sediul comisiei ∫i Ón timpul transportului acestora, precum
∫i p„strarea ordinii la centrele de concurs ∫i la cele de
corectare;
e) asigur„ confec˛ionarea ∫tampilelor—tip pentru
concurs;
f) instruie∫te, cu 24—48 de ore Ónaintea datei concursului,
persoanele care asigur„ supravegherea Ón s„lile de
concurs — responsabili de sal„ ∫i supraveghetori —,
numite prin hot„r‚re a pre∫edintelui comisiei de organizare;
g) preia de la comisia de elaborare a subiectelor
subiectele pentru probele scrise ∫i baremele de evaluare ∫i
de notare, pe discipline de concurs, Ón plicuri distincte,
sigilate;
h) asigur„ tehnoredactarea ∫i multiplicarea subiectelor;
i) pred„ plicurile sigilate con˛in‚nd subiectele
responsabililor de sal„, astfel Ónc‚t la ora de Óncepere a
concursului acestea s„ poat„ fi desf„cute Ón prezen˛a
candida˛ilor ∫i distribuite acestora;
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Ónainteaz„ de c„tre aceasta tribunalelor, odat„ cu tematica
∫i bibliografia pentru concurs.
(2) Taxa de Ónscriere se pl„te∫te la casieria tribunalului
la care se face Ónscrierea. Pentru Óncasarea taxei, tribunalul
va utiliza un chitan˛ier separat de cel folosit pentru
activitatea curent„. Chitan˛ele se Óntocmesc Ón trei
exemplare, dintre care originalul se va Ónm‚na candidatului.
Sumele astfel ob˛inute se vor vira la Consiliul Superior al
Magistraturii, prin ordin de plat„.
(3) Taxa de Ónscriere la concurs se restituie candida˛ilor
care au fost respin∫i pentru neÓndeplinirea condi˛iilor de
participare la concurs, precum ∫i candida˛ilor care se retrag
din concurs anterior afi∫„rii listelor finale cu rezultatele
verific„rii Óndeplinirii condi˛iilor de participare la concurs.
Cererea de restituire se depune la Direc˛ia economic„ ∫i
administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
∫i se solu˛ioneaz„ Ón termen de 30 de zile de la
Ónregistrare.
Art. 8. — (1) La Ónscriere, candida˛ii vor primi formularul
cererii tipizate, precum ∫i tematica ∫i bibliografia stabilite
pentru concursul la care particip„.
(2) La cererea de Ónscriere se vor anexa:
a) actul de identitate (copie);
b) diploma de bacalaureat sau de studii superioare (copie);
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificat de cazier fiscal;
e) curriculum vitae;
f) dou„ fotografii color 2/3 cm;
g) adeverin˛„ medical„ din care s„ rezulte c„ sunt ap˛i
pentru exercitarea profesiei;
h) chitan˛a de achitare a taxei de Ónscriere la concurs.
(3) Certificarea copiilor de pe actele prev„zute la
alin. (2) lit. a) ∫i b) se face de c„tre persoana desemnat„
de pre∫edintele tribunalului, prin aplicarea men˛iunii
îconform cu originalul“.
Art. 9. — (1) Cererile tipizate pentru Ónscrierea la
concurs, Ónso˛ite de actele prev„zute la art. 8 alin. (2), se
depun, cu cel pu˛in 40 de zile Ónainte de data concursului,
la cabinetele pre∫edin˛ilor tribunalelor Ón a c„ror raz„
teritorial„ domiciliaz„ candida˛ii. Pe baza acestora se va
completa baza de date pus„ la dispozi˛ia tribunalelor de
c„tre comisia de organizare a concursului.
(2) Pre∫edin˛ii tribunalelor Ónainteaz„ dosarele
candida˛ilor ∫i baza de date, cu cel pu˛in 35 de zile Ónainte
de data concursului, comisiei de organizare a concursului.
Art. 10. — (1) Verificarea dosarelor candida˛ilor privind
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 3, cu excep˛ia bunei
reputa˛ii, se realizeaz„ de c„tre comisia de organizare a
concursului.
(2) Rezultatul verific„rii dosarelor de Ónscriere se public„
pe pagina de internet a ™colii Na˛ionale de Grefieri ∫i se
trimite Ón vederea afi∫„rii la sediile tribunalelor.
(3) Candida˛ii respin∫i Ón urma verific„rii dosarelor pot
formula contesta˛ii Ón termen de 48 de ore de la publicarea
listei pe pagina de internet a ™colii Na˛ionale de Grefieri.
(4) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„, prin hot„r‚re definitiv„,
de comisia de organizare a concursului.
(5) Dup„ solu˛ionarea contesta˛iilor se Óntocme∫te lista
final„ a candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile de
participare la concurs, care se public„ ∫i, respectiv, se
afi∫eaz„ Ón condi˛iile art. 10 alin. (2).
CAPITOLUL III
Comisiile de concurs

Art. 11. — Coordonarea metodologic„ a concursului de
admitere este asigurat„ de Consiliul Superior al
Magistraturii.
Art. 12. — (1) Consiliul Superior al Magistraturii
nume∫te: comisia de organizare a concursului, comisia de
elaborare a subiectelor, comisia de corectare ∫i comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor.
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Art. 17. — Comisia de elaborare a subiectelor exercit„
urm„toarele atribu˛ii, sub coordonarea pre∫edintelui
comisiei:
a) elaboreaz„ subiectele ∫i baremele de corectare
pentru fiecare disciplin„ de concurs, separat pentru
candida˛ii cu studii superioare juridice ∫i pentru cei cu
studii medii sau studii superioare de alt„ specialitate;
b) stabile∫te timpul de concurs, precum ∫i repartizarea
acestuia Óntre disciplinele de concurs.
Art. 18. — Membrii comisiei de corectare au urm„toarele
atribu˛ii:
a) corecteaz„ lucr„rile pe baza baremelor definitive;
b) Ónscriu notele pentru fiecare lucrare Ón borderoul de
notare;
c) recorecteaz„ lucr„rile la solicitarea pre∫edintelui
comisiei;
d) predau pre∫edintelui comisiei lucr„rile corectate ∫i
borderourile de notare.
Art. 19. — Pre∫edintele comisiei de corectare coordoneaz„
activitatea comisiei pe care o conduce ∫i are urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) vegheaz„ la respectarea procedurii de evaluare ∫i
notare;
b) preia lucr„rile de la pre∫edintele comisiei de
organizare ∫i le distribuie membrilor comisiei de corectare,
Ómpreun„ cu baremele definitive;
c) repartizeaz„ lucr„rile spre corectare, propor˛ional cu
num„rul corectorilor;
d) verific„ borderourile de notare ∫i semnaleaz„
diferen˛ele mai mari de un punct dintre notele acordate de
cei doi corectori, pentru care solicit„ recorectarea lucr„rii;
e) Ónscrie pe lucr„ri nota final„, sub semn„tur„;
f) desigileaz„ lucr„rile Ón prezen˛a corectorilor pentru
fiecare disciplin„ ∫i a unui reprezentant al comisiei de
organizare a concursului, dup„ introducerea notelor Ón baza
de date;
g) pred„ lucr„rile, pe baz„ de proces-verbal, pre∫edintelui
sau vicepre∫edintelui comisiei de organizare a concursului.
Art. 20. — Comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor are
urm„toarele atribu˛ii:
a) solu˛ioneaz„ contesta˛iile la barem ∫i stabile∫te
baremele definitive de corectare;
b) recorecteaz„ lucr„rile ale c„ror note ini˛iale au fost
contestate, pe baza baremelor definitive;
c) Ónscrie notele finale Ón borderoul de notare a
lucr„rilor contestate;
d) recorecteaz„ lucr„rile la solicitarea pre∫edintelui
comisiei;
e) pred„ pre∫edintelui comisiei de organizare lucr„rile
recorectate ∫i borderourile de notare, pe baz„ de procesverbal.
Art. 21. — Pre∫edintele comisiei de solu˛ionare a
contesta˛iilor coordoneaz„ activitatea comisiei pe care o
conduce ∫i are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) vegheaz„ la respectarea regulilor de elaborare a
baremelor definitive;
b) pred„ comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor
contesta˛iile la barem, Ón vederea stabilirii baremelor
definitive;
c) pred„ pre∫edintelui comisiei de corectare baremele
definitive;
d) vegheaz„ la respectarea procedurii de evaluare ∫i
notare;
e) preia lucr„rile contestate de la pre∫edintele comisiei
de organizare ∫i le distribuie membrilor comisiei de
solu˛ionare a contesta˛iilor, Ómpreun„ cu baremele definitive;
f) repartizeaz„ lucr„rile spre recorectare, propor˛ional cu
num„rul corectorilor;
g) verific„ borderourile de notare ∫i semnaleaz„
diferen˛ele mai mari de un punct dintre notele acordate de
cei doi corectori, pentru care solicit„ recorectarea lucr„rii;
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j) repartizeaz„ pe s„li candida˛ii pentru proba scris„, Ón
ordine alfabetic„, dispune afi∫area listelor respective, cu cel
pu˛in 24 de ore Ónainte de sus˛inerea probei, pe pagina de
internet a ™colii Na˛ionale de Grefieri, precum ∫i pe u∫ile
s„lilor Ón care se desf„∫oar„ proba scris„;
k) afi∫eaz„ baremele de corectare la centrele de
concurs cu 15 minute Ónainte de Óncheierea probei scrise ∫i
asigur„ publicarea acestora pe pagina de internet a ™colii
Na˛ionale de Grefieri;
l) organizeaz„ transportul lucr„rilor scrise de la centrul
de concurs la centrul de corectare ∫i r„spunde de
securitatea acestora;
m) pred„ pre∫edintelui comisiei de solu˛ionare a
contesta˛iilor contesta˛iile la barem, Ón vederea stabilirii
baremelor definitive;
n) pred„ pre∫edintelui comisiei de corectare, precum ∫i
pre∫edintelui comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor lucr„rile
scrise, Ón vederea distribuirii acestora pentru corectare ∫i,
respectiv, recorectare;
o) ia m„suri pentru ca Ón spa˛iile Ón care se desf„∫oar„
probele scrise de concurs sau Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
comisia de corectare ori comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor s„ nu p„trund„ persoane str„ine neautorizate
de comisie sau neprev„zute de prezentul regulament;
p) calculeaz„ mediile generale ∫i Óntocme∫te listele
finale;
q) asigur„ respectarea procedurii de evaluare ∫i notare;
r) analizeaz„ desf„∫urarea ∫i rezultatele concursului ∫i
prezint„ concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
s) informeaz„ de Óndat„ Consiliul Superior al Magistraturii
cu privire la orice situa˛ie deosebit„ a c„rei rezolvare nu
este prev„zut„ Ón prezentul regulament, precum ∫i cu
privire la orice situa˛ie care impune anularea unor subiecte,
cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui
subiect;
t) asigur„ afi∫area ∫i publicarea pe pagina de internet a
™colii Na˛ionale de Grefieri a rezultatelor concursului ∫i
transmiterea acestora c„tre tribunale Ón vederea afi∫„rii;
u) propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele
modific„ri Ón modul de organizare ∫i desf„∫urare a
concursului.
(2) Comisia de organizare a concursului exercit„ orice
alte atribu˛ii necesare bunei desf„∫ur„ri a concursului.
Art. 15. — (1) Pre∫edintele comisiei de organizare a
concursului ia m„surile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor
prev„zute la art. 14.
(2) Œn acest scop pre∫edintele comisiei de organizare a
concursului stabile∫te atribu˛iile pentru vicepre∫edinte,
membrii comisiei ∫i pentru supraveghetori, precum ∫i
sarcinile ce revin tribunalelor, Ón vederea bunei desf„∫ur„ri
a concursului.
Art. 16. — (1) Comisia de elaborare a subiectelor,
comisia de corectare a lucr„rilor scrise ∫i comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor sunt numite prin hot„r‚re a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
™colii Na˛ionale de Grefieri.
(2) Fiecare comisie se constituie din cel pu˛in doi
membri pentru fiecare disciplin„ de concurs ∫i un
pre∫edinte ∫i este format„ din judec„tori, procurori ∫i/sau
cadre didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior juridic acreditat.
(3) Aceea∫i persoan„ nu poate face parte din mai mult
de o comisie.
(4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe
baza consim˛„m‚ntului scris, exprimat anterior.
(5) Œn comisiile prev„zute la alin. (1) vor fi numi˛i ∫i
membri suplean˛i.
(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de
corectare ∫i de solu˛ionare a contesta˛iilor vor semna
contracte de participare Ón comisii cu privire la modalit„˛ile
de plat„ ∫i respectarea atribu˛iilor ce le revin potrivit
dispozi˛iilor prezentului regulament.
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Art. 22. — Examinarea candida˛ilor se face prin
sus˛inerea unei probe scrise la urm„toarele discipline,
indiferent de durata studiilor:
1. procedur„ penal„;
2. procedur„ civil„;
3. organizare judiciar„.
Art. 23. — (1) Subiectele de concurs vor fi elaborate Ón
ziua concursului, multiplicate Ón num„r egal cu num„rul
candida˛ilor, introduse Ón plicuri separate, sigilate ∫i vor fi
predate pre∫edintelui comisiei de organizare a concursului,
cu cel pu˛in o jum„tate de or„ Ónainte de Ónceperea probei
scrise.
(2) Plicurile cu subiectele de concurs vor fi Ónm‚nate de
pre∫edintele comisiei de organizare fiec„rui responsabil de
sal„.
Art. 24. — (1) Accesul candida˛ilor Ón s„lile de concurs
este permis pe baza unui act de identitate, cel mai t‚rziu
cu 30 de minute Ónainte de Ónceperea probei, potrivit
listelor Óntocmite pentru fiecare sal„, Ón care se va
men˛iona prezen˛a sau absen˛a candida˛ilor. Dup„
verificarea identit„˛ii, fiecare candidat va p„stra la vedere
actul de identitate, p‚n„ la predarea lucr„rii scrise.
(2) Se interzice candida˛ilor s„ de˛in„ asupra lor pe
timpul desf„∫ur„rii probei orice fel de lucr„ri care ar putea
fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum ∫i orice
mijloc electronic de comunicare. Œnc„lcarea acestei dispozi˛ii
atrage eliminarea din concurs.
(3) Œn vederea elabor„rii lucr„rii scrise candida˛ii
folosesc numai cerneal„ sau past„ de culoare albastr„.
(4) Candida˛ii se a∫eaz„ Ón ordine alfabetic„, conform
listelor afi∫ate. Fiecare candidat prime∫te c‚te o tez„ de
concurs tipizat„ pentru fiecare disciplin„, cu ∫tampila de
concurs, pe care Ó∫i scrie cu majuscule numele ∫i
prenumele ∫i completeaz„ cite˛ celelalte date pe col˛ul ce
urmeaz„ s„ fie lipit, precum ∫i coli obi∫nuite, marcate cu
∫tampila de concurs, pentru ciorne. Col˛ul fiec„rei teze de
concurs va fi lipit ∫i ∫tampilat la momentul pred„rii lucr„rii,
numai dup„ ce persoanele care supravegheaz„ Ón sal„ au
verificat identitatea candida˛ilor ∫i completarea corect„ a
tuturor datelor prev„zute ∫i dup„ ce responsabilii de sal„
au semnat Ón interiorul por˛iunii care urmeaz„ s„ fie sigilat„.
(5) Dup„ verificarea integrit„˛ii plicurilor cu subiecte,
supraveghetorii vor distribui candida˛ilor subiectele,
comunic‚nd ora Ónceperii ∫i ora Óncheierii probei de
concurs.
(6) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun
candidat nu mai poate intra Ón sal„ ∫i niciun candidat nu
poate p„r„si sala dec‚t dac„ pred„ lucrarea scris„ ∫i
semneaz„ de predarea acesteia. Candida˛ii care nu se afl„
Ón sal„ Ón momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd
dreptul de a mai sus˛ine proba respectiv„.
(7) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs de c„tre candida˛i. Œn
cazuri excep˛ionale, dac„ un candidat solicit„ p„r„sirea
temporar„ a s„lii, el trebuie s„ fie Ónso˛it de una dintre
persoanele care supravegheaz„, p‚n„ la Ónapoierea Ón sala
de concurs.
(8) Niciun membru al comisiei de organizare a
concursului nu poate p„r„si centrul de concurs ∫i nu poate

ite

CAPITOLUL IV
Desf„∫urarea concursului

comunica Ón exterior con˛inutul subiectelor de examen,
p‚n„ la Óncheierea probei scrise.
Art. 25. — (1) Timpul destinat elabor„rii lucr„rilor scrise
este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor ∫i nu
poate dep„∫i 3 ore, socotite din momentul Ón care s-a
Óncheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare
candidat. Punctajul acordat ∫i timpul recomandat pentru
rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candida˛ilor
odat„ cu subiectele.
(2) Pe parcursul desf„∫ur„rii probei membrii comisiei de
organizare a concursului ∫i supraveghetorii de s„li nu pot
da candida˛ilor indica˛ii referitoare la rezolvarea subiectelor
∫i nu pot aduce modific„ri ale subiectelor. Orice nel„murire
legat„ de subiecte se discut„ direct cu comisia de
elaborare a subiectelor.
(3) Candida˛ii care doresc s„ corecteze o gre∫eal„ taie
cu o linie orizontal„ fiecare r‚nd din pasajul gre∫it. Œn cazul
Ón care unii candida˛i, din diferite motive — corect„ri
numeroase ∫i gre∫eli care ar putea fi interpretate drept
semn de recunoa∫tere —, doresc s„ Ó∫i transcrie lucrarea,
f„r„ s„ dep„∫easc„ timpul stabilit, primesc alte teze de
concurs tipizate. Acest lucru este consemnat de c„tre
supraveghetori Ón procesul-verbal de sal„. Tezele de
concurs folosite ini˛ial se anuleaz„ pe loc de c„tre
responsabilul de sal„, men˛ion‚ndu-se pe ele îanulat“, sub
semn„tur„, ∫i se p„streaz„ Ón condi˛iile stabilite pentru
lucr„rile scrise.
(4) Fiecare candidat prime∫te at‚tea teze de concurs
tipizate ∫i at‚tea coli de ciorn„ c‚te Ói sunt necesare.
(5) La expirarea timpului acordat, candida˛ii predau
lucr„rile Ón faza Ón care se afl„, sub semn„tur„, fiind
interzis„ dep„∫irea timpului stabilit. Ultimii 3 candida˛i
r„m‚n Ón sal„ p‚n„ la predarea ultimei lucr„ri.
(6) La predarea lucr„rilor, supraveghetorii bareaz„
spa˛iile nescrise, verific„ num„rul de pagini ∫i Ól trec Ón
procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaz„
candida˛ii, precum ∫i Ón rubrica prev„zut„ pe prima pagin„
a lucr„rii.
(7) Pre∫edintele ∫i un membru al comisiei de organizare
a concursului, dup„ ce preiau lucr„rile sub semn„tur„ de
la responsabilii de sal„, le amestec„ ∫i le numeroteaz„,
dup„ care le predau pe baz„ de proces-verbal
pre∫edintelui comisiei de corectare a lucr„rilor.
(8) Frauda dovedit„ atrage eliminarea din concurs. Se
consider„ fraud„ ∫i Ónscrierea numelui candidatului pe teza
de concurs Ón afara rubricii care se sigileaz„ ∫i orice alte
semne distinctive care ar permite identificarea lucr„rii,
precum ∫i nerespectarea dispozi˛iilor art. 25 alin. (2) ∫i
alin. (5). Œn aceste cazuri responsabilul de sal„
consemneaz„ Óntr-un proces-verbal faptele ∫i m„surile
luate, iar lucrarea se anuleaz„ cu men˛iunea îfraud„“.
Procesul-verbal se comunic„ comisiei de organizare ∫i
candidatului respectiv.
(9) Pentru fiecare sal„ de concurs se Óntocme∫te un
proces-verbal.
Art. 26. — Baremele de corectare stabilite de comisia
de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de
concurs, se afi∫eaz„ cu 15 minute Ónainte de Óncheierea
probei scrise, la centrul de concurs. Œn termen de 24 de
ore de la afi∫are, candida˛ii pot formula contesta˛ii la
barem, care se solu˛ioneaz„ de comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor Ón cel mult 24 de ore de la expirarea
termenului de contestare. Baremul stabilit Ón urma
solu˛ion„rii contesta˛iilor constituie barem definitiv de
corectare ∫i se afi∫eaz„ pe pagina de internet a ™colii
Na˛ionale de Grefieri.
Art. 27. — (1) Corectarea lucr„rilor se face pe baza
baremului definitiv stabilit Ón urma solu˛ion„rii contesta˛iilor
la barem pentru fiecare disciplin„ de concurs.
(2) Fiecare lucrare scris„ este verificat„ independent de
2 membri ai comisiei de corectare ∫i apreciat„ separat cu

tu

h) scrie pe lucr„ri nota final„, sub semn„tur„;
i) desigileaz„ lucr„rile Ón prezen˛a corectorilor pentru
fiecare disciplin„ ∫i a unui reprezentant al comisiei de
organizare a concursului, dup„ introducerea notelor Ón baza
de date;
j) pred„ lucr„rile recorectate, pe baz„ de proces-verbal,
pre∫edintelui sau vicepre∫edintelui comisiei de organizare a
concursului.
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pe pagina de internet a ™colii Na˛ionale de Grefieri ∫i se
transmite tribunalelor.
(5) Pentru a fi admis la ™coala Na˛ional„ de Grefieri
candidatul trebuie s„ aib„ cel pu˛in media 6, dar nu mai
pu˛in de 5 la fiecare prob„ de concurs.
Art. 29.— (1) Sunt declara˛i admi∫i candida˛ii care
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de art. 28 alin. (5), Ón
ordinea descresc„toare a mediilor, Ón limita num„rului de
locuri aprobat, ∫i care se bucur„ de o bun„ reputa˛ie.
Buna reputa˛ie se verific„ de persoanele desemnate de
pre∫edintele cur˛ii de apel Ón a c„rei circumscrip˛ie s-a
f„cut Ónscrierea, Ón termen de 15 zile de la afi∫area
tabelului de clasificare.
(2) Œn cazul Ón care ultima medie de admitere este
ob˛inut„ de mai mul˛i candida˛i dec‚t locurile r„mase,
Consiliul Superior al Magistraturii va decide suplimentarea
locurilor scoase la concurs, iar dac„ aceasta nu este
posibil„, departajarea se va face Ón func˛ie de notele
ob˛inute la disciplinele de concurs, Ón ordinea prev„zut„ de
art. 22.
(3) Œn cazul renun˛„rii unor candida˛i declara˛i admi∫i
p‚n„ la data valid„rii concursului de c„tre Consiliul
Superior al Magistraturii, vor fi declara˛i admi∫i urm„torii
candida˛i din tabelul de clasificare, Ón ordinea mediilor, cu
respectarea cerin˛elor prev„zute la art. 29.
Art. 30. — Œn termen de cel mult 30 de zile de la
afi∫area rezultatelor definitive, comisia de organizare a
concursului va propune Consiliului Superior al Magistraturii
validarea rezultatelor concursului.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale

Art. 31. — Termenele prev„zute de prezentul regulament
se calculeaz„ potrivit dispozi˛iilor art. 101 din Codul de
procedur„ civil„.
Art. 32. — (1) Pentru cazurile Ón care prezentul
regulament stipuleaz„ c„ un document urmeaz„ s„ fie
afi∫at la sediile instan˛elor, anun˛ul se va afi∫a de Óndat„
pe sau l‚ng„ u∫a de intrare a instan˛ei.
(2) Pre∫edin˛ii tribunalelor transmit documentele primgrefierului sau grefierului Óns„rcinat cu activitatea de
registratur„, pentru a fi afi∫ate, indic‚nd perioada pentru
care vor fi afi∫ate. Œn momentul afi∫„rii, precum ∫i al
retragerii documentului, grefierul va nota ora ∫i data afi∫„rii
sau a retragerii pe document, Ónso˛ite de semn„tura sa.
Grefierul transmite de Óndat„ documentul retras
pre∫edintelui tribunalului.
Art. 33. — (1) Dosarele candida˛ilor, lucr„rile de concurs
∫i borderourile de corectare se p„streaz„ Ón arhiva ™colii
Na˛ionale de Grefieri.
(2) Rezultatele verific„rii bunei reputa˛ii a candida˛ilor
admi∫i se predau ™colii Na˛ionale de Grefieri de c„tre
comisia de organizare a concursului, Ón vederea ata∫„rii la
dosarele candida˛ilor.
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note de la 1 la 10, conform baremului definitiv de
corectare. Nota 1 se acord„ Ón situa˛ia Ón care punctajul
ob˛inut este mai mic sau egal cu aceast„ not„. La notarea
lucr„rilor se apreciaz„ at‚t con˛inutul acestora, c‚t ∫i
respectarea regulilor gramaticale ∫i modul de exprimare al
candida˛ilor.
(3) Dup„ terminarea corect„rii, fiecare corector trece,
sub semn„tur„, nota Ón borderoul de notare. La corectare
nu se fac Ónsemn„ri pe lucrare. Un corector nu are acces
la borderoul celuilalt.
(4) Pre∫edintele comisiilor verific„ borderourile ∫i
semnaleaz„ diferen˛ele mai mari de un punct dintre notele
acordate de cei 2 corectori. Œn acest caz solicit„
recorectarea lucr„rii, Ón condi˛iile prev„zute la alineatele
precedente.
(5) Dup„ verificarea men˛ionat„ la alin. (4), cei
2 corectori calculeaz„ nota final„, care reprezint„ media
aritmetic„ a notelor ob˛inute, cu dou„ zecimale, pe care o
Ónscriu, sub semn„tur„, Ón borderoul de notare.
(6) Pe timpul verific„rii lucr„rilor, col˛ul acestora nu va fi
dezlipit, p„str‚ndu-se secret numele candidatului. Œn
prezen˛a tuturor corectorilor pentru fiecare disciplin„ se
Ónscrie pe fiecare lucrare nota final„ trecut„ Ón borderou ∫i
se aplic„ semn„tura pre∫edintelui comisiei, dup„ care se
introduc Ón baza de date ∫i se procedeaz„ la deschiderea
lucr„rilor.
(7) Dup„ deschiderea lucr„rilor, comisia de organizare a
concursului procedeaz„ la corelarea numerelor lucr„rilor cu
numele candida˛ilor, centralizeaz„ notele ob˛inute la cele
3 discipline de concurs ∫i calculeaz„ media general„.
(8) Dup„ centralizarea notelor ob˛inute de candida˛i, pe
baza mediei generale ob˛inute, comisia de organizare
Óntocme∫te tabelul cu rezultatele concursului, pe care Ól
public„ pe pagina de internet a ™colii Na˛ionale de Grefieri
∫i Ól transmite tribunalelor, Ón vederea afi∫„rii.
Art. 28. — (1) Candida˛ii nemul˛umi˛i de notele acordate
la concurs pot depune contesta˛ii la tribunalele la care au
depus cererile de Ónscriere, Ón termen de 48 de ore de la
data public„rii rezultatelor pe pagina de internet a ™colii
Na˛ionale de Grefieri. Acestea se vor transmite imediat
dup„ Ónregistrare, prin fax, ™colii Na˛ionale de Grefieri.
Dup„ Ónregistrarea contesta˛iilor, comisia de organizare a
concursului resigileaz„ ∫i renumeroteaz„ lucr„rile a c„ror
notare este contestat„, Ónscriindu-le Óntr-un borderou
separat. Acestea se predau pre∫edintelui comisiilor de
solu˛ionare a contesta˛iilor.
(2) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ Ón termen de cel mult
5 zile de la expirarea termenului prev„zut la alin. (1) de
c„tre comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor, Ón condi˛iile
prev„zute de art. 27 alin. (1) — (7).
(3) Notele acordate de comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor sunt definitive.
(4) Tabelul de clasificare a candida˛ilor, cuprinz‚nd
rezultatele definitive, dup„ solu˛ionarea contesta˛iilor,
Óntocmit de comisia de organizare a concursului, se public„
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