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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin scrisoarea semnat„ la Bucure∫ti
la 21 noiembrie 2006 ∫i la Paris la 30 noiembrie 2006, Óntre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei pentru finan˛area Proiectului privind reabilitarea por˛iunilor din re˛eaua
rutier„ ∫i feroviar„ deteriorate de inunda˛iile din prim„vara anului 2005, semnat la Bucure∫ti
la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005
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deteriorate de inunda˛iile din prim„vara anului 2005, semnat
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la Bucure∫ti la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005,
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Articol unic. — Se aprob„ Amendamentul nr. 1 convenit
prin scrisoarea semnat„ la Bucure∫ti la 21 noiembrie 2006
∫i la Paris la 30 noiembrie 2006, Óntre Rom‚nia ∫i Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finan˛area Proiectului privind
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adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i al
art. 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure∫ti la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005, aprobat„
prin Legea nr. 326/2005,
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nr. 122/2005, aprobat„ prin Legea nr. 326/2005.
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Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

D

es

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 21 martie 2007.
Nr. 295.

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
F/P

1524 (2005)

A M E N D A M E N T Nr. 1

la Acordul-cadru de Ómprumut, datat 1 august 2005, referitor la Proiectul F/P 1524 (2005)
de reabilitare a drumurilor ∫i c„ilor ferate — Rom‚nia
Œntre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, denumit„ Ón continuare BDCE, ∫i Rom‚nia, reprezentat„ prin
Ministerul Finan˛elor Publice, denumit Ón continuare Œmprumutatul.
Prezentul amendament la acordul-cadru de Ómprumut datat 1 august 2005 modific„ art. 2 îProiectul”, anexa nr. 1
îDescrierea Proiectului“ ∫i anexa nr. 5 îStadiul de dezvoltare a Proiectului“ aferente acordului-cadru de Ómprumut mai sus
men˛ionat, dup„ cum urmeaz„:
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1. Articolul 2 îProiectul“ paragraful 1 se amendeaz„ ∫i se cite∫te dup„ cum urmeaz„:
îBDCE acord„ Œmprumutatului, care accept„, un Ómprumut pentru finan˛area par˛ial„ a Proiectului F/P 1524
(2005), aprobat de Consiliul de administra˛ie al BDCE Ón 17—18 iunie 2005 ∫i revizuit potrivit Comunic„rii Guvernatorului
la Consiliul de administra˛ie al BDCE din 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea por˛iunilor din re˛eaua rutier„ ∫i feroviar„
deteriorate de inunda˛iile din prim„vara anului 2005 din Rom‚nia.“
Paragrafele 2 ∫i 3 ale art. 2 r„m‚n neschimbate.
2. Ca urmare a informa˛iilor primite de la Œmprumutat, anexa nr. 1 îDescrierea Proiectului“ se amendeaz„ dup„
cum urmeaz„:

Œmprumutat:

Rom‚nia

Aprobarea Consiliului
de administra˛ie:

16—17 iunie 2005
CA/PV/237/2005

Suma aprobat„:

51.200.000 euro

Zone de interven˛ie:

Modernizare rural„

Lucr„ri planificate:

Proiectul are ca scop reabilitarea por˛iunilor din re˛eaua rutier„ ∫i feroviar„
deteriorate de inunda˛iile din prim„vara anului 2005 pe tot cuprinsul ˛„rii

Localizare:

Pe tot cuprinsul Rom‚niei

Costul total al Proiectului:

64.000.000 euro, din care aproximativ 42% pentru componenta feroviar„ ∫i
aproximativ 58% pentru componenta rutier„

Cost distribuit pe articole:

Componenta drumuri: 36.900.000
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1524 (2005)
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F/P:
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Componenta cale ferat„: 27.100.000
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Total: 64.000.000

51.200.000 euro BDCE 80%

ăr

Plan de finan˛are:

fo

rm

12.800.000 euro bugetul statului 20%
0%

Programarea lucr„rilor:

2005—2008

Condi˛ii specifice:

Pentru coordonarea ∫i supervizarea zilnic„ a activit„˛ilor de implementare a
Proiectului va fi constituit„, Ón cadrul fiec„rei agen˛ii de implementare, o unitate de
implementare a Proiectului (UIT), Ónaintea primei trageri din Ómprumutul BDCE.
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Stadiul lucr„rilor
la data prezent„rii cererii:

Costurile detaliate pentru fiecare subproiect vor fi comunicate BDCE, odat„ ce au
fost atribuite contractele de lucr„ri.

III.

Criterii de eligibilitate:
(pe zone de interven˛ie)

Proiectul se conformeaz„ criteriilor de eligibilitate stabilite Ón Rezolu˛ia 1480 (2004)
∫i contribuie astfel la ceoziunea social„ Ón ˛ar„.

IV.

Efecte sociale:
(pe zone de interven˛ie)

Œn conformitate cu zonele prioritare de interven˛ie ale BDCE, Proiectul va avea un
impact pozitiv major asupra popula˛iei locale, permi˛‚nd reluarea activit„˛ilor sociale
∫i economice prin restabilirea traficului ∫i condi˛iilor de siguran˛„ pe re˛elele rutiere
∫i feroviare, contribuind astfel la evitarea izol„rii popula˛iei locale afectate de
inunda˛ii.“

3. Anexa nr. 5 îStadiul de dezvoltare a Proiectului“ este amendat„ ∫i se cite∫te dup„ cum urmeaz„ (anexele 5a)
∫i 5b) ata∫ate).
4. Aceste modific„ri vor intra Ón vigoare Ón urma primirii confirm„rii scrise Ón acest sens de c„tre BDCE din
partea Œmprumutatului. Toate celelalte condi˛ii ale acordului-cadru de Ómprumut r„m‚n neschimbate.
Bucure∫ti, 21 noiembrie 2006,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Paris, 30 noiembrie 2006,
Apolonio Ruiz Ligero,
viceguvernator
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Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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îANEXA Nr. 5b)

FORMULAR DE RAPORTARE FINAL√
ROM¬NIA

F/P 1524 (2005) — Reabilitare re˛ea drumuri/c„i ferate
Stadiul final al Proiectului
Obiective:

Data efectiv„:

Agen˛ia de implementare:

Data de Óncheiere:

Componente Proiect:

% Tras (data)

Istoric trageri (sf‚r∫it de perioad„)

Tragere medie %
pe an: %

Efectiv (perioada)
Estimat (perioada)
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Cost Proiect:
euro M
Valoare Ómprumut:
euro M
Cofinan˛are:
euro M
(banca)
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euro M
euro M
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Informa˛ii actualizate privind tragerile
Argumenta˛ie pentru obiective
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Cotare obiectiv:
Anterioar„ ( ):
Curent„ ( ):
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Stadiul final al Proiectului:
Stadiul final al implement„rii, dup„ cum urmeaz„:
1. Componenta 1 — reabilitarea re˛elei de drumuri:
— repararea ap„r„rilor de mal ∫i a zidurilor de sprijin
— lucr„ri de reabilitare ca urmare a alunec„rilor de versant
— repararea carosabilului ∫i a funda˛iei
— repararea ∫i reconstruirea podurilor ∫i a pode˛elor
— cur„˛area canalelor de drenare
2. Componenta 2 — reabilitarea re˛elei de cale ferat„:
— reabilitarea terasamentului c„ii ferate
— reabilitarea podurilor de cale ferat„
— repararea c„m„∫ilor de tunel deteriorate de infiltra˛iile de ap„
3. Œnregistr„ri ∫i eviden˛a Ónregistr„rilor
4. Administrarea Proiectului
5. Costul ∫i finan˛area Proiectului
— lista tragerilor
— fluxul fondurilor dup„ sursa de finan˛are
— lista actualizat„ a cheltuielilor efectuate ∫i pl„tite
6. Œntre˛inere
7. Servicii de supervizare a lucr„rilor
8. Aspecte legate de monitorizare ∫i evaluare
9. Activit„˛i de achizi˛ie
10. Aspecte specifice legate de Proiect
11. Aspecte legate de personal
Semn„tur„:“
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii îFluidizarea traficului pe DN1 Óntre km 8+100
∫i km 17+100 ∫i Centura rutier„ Ón zona de nord a municipiului Bucure∫ti“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea
nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Transporturilor, Ón limita sumelor aprobate cu aceast„
destina˛ie.“
3. Dup„ alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Finan˛area obiectivului ai c„rui indicatori tehnicoeconomici sunt prev„zu˛i Ón anexa nr. 7 la prezenta
hot„r‚re se face de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor, Ón limita sumelor aprobate anual
cu aceast„ destina˛ie, conform programului de investi˛ii
publice aprobate, potrivit legii.“
Art. II. — Dup„ anexa nr. 6 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investi˛ii îFluidizarea traficului pe DN1
Óntre km 8+100 ∫i km 17+100 ∫i Centura rutier„ Ón zona
de nord a municipiului Bucure∫ti“, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 119 din 10 februarie
2004, se introduce o nou„ anex„, anexa nr. 7*), care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 98/2004 pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investi˛ii îFluidizarea traficului pe DN1 Óntre km 8+100 ∫i
km 17+100 ∫i Centura rutier„ Ón zona de nord a
municipiului Bucure∫ti“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii «Fluidizarea traficului pe DN1 Óntre
km 8+100 ∫i km 17+100 ∫i Centura rutier„ Ón zona de
nord a municipiului Bucure∫ti», prev„zu˛i Ón anexele nr. 1—7,
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.“
2. Alineatul (1) al articolului 2 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Finan˛area obiectivului ai c„rui indicatori
tehnico-economici sunt prev„zu˛i Ón anexele nr. 1—6 la
prezenta hot„r‚re se face din credite externe ∫i, Ón
completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
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Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 491.
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Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 29/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„

personalitate juridic„, Ón subordinea Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor, finan˛at„ de la bugetul de stat.
Art. 2. — Œn subordinea Agen˛iei Na˛ionale de

SECﬁIUNEA 1

Administrare Fiscal„ se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Garda

Dispozi˛ii generale ∫i principalele obiective ∫i atribu˛ii

Financiar„, Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, direc˛iile

Art. 1. — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, institu˛ie public„ cu

generale ale finan˛elor publice jude˛ene, Direc˛ia General„
a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti ∫i Direc˛ia
general„ de administrare a marilor contribuabili.

*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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Ón protocoalele de reguli de origine la acordurile Óncheiate
de Uniunea European„;
10. asigur„ aplicarea prevederilor cu caracter vamal ∫i
fiscal din acordurile, conven˛iile ∫i tratatele interna˛ionale la
care Rom‚nia este parte;
11. urm„re∫te aplicarea corect„ a regulilor de
interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat ∫i de
evaluare Ón vam„ a m„rfurilor, precum ∫i a prevederilor
actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe
valoarea ad„ugat„, accize ∫i alte drepturi vamale;
12. exercit„ controlul financiar privind respectarea
disciplinei economico-financiare ∫i a modului de
administrare ∫i gestionare a mijloacelor materiale ∫i a
fondurilor financiare de c„tre operatorii economici la care
statul, direct sau printr-o institu˛ie ori autoritate public„, are
calitatea de ac˛ionar;
13. administreaz„ depunerea de c„tre pl„titori a
declara˛iilor de impunere la impozite, taxe, contribu˛ii
sociale ∫i alte venituri bugetare potrivit legii, precum ∫i
eviden˛a pl„˛ilor efectuate;
14. ini˛iaz„ ∫i desf„∫oar„ ac˛iuni legale Ón cazul
neconform„rii contribuabililor Ón Óndeplinirea obliga˛iilor
declarative ∫i de plat„;
15. elaboreaz„ ∫i aplic„ procedurile de impunere pentru
persoanele juridice ∫i persoanele fizice, conform dispozi˛iilor
legale;
16. elaboreaz„ ∫i aplic„ procedurile referitoare la
circula˛ia produselor accizabile Ón regim suspensiv;
17. elaboreaz„ ∫i aplic„ procedurile privind eviden˛a
contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal ∫i a cazierului
fiscal;
18. elaboreaz„ ∫i pune la dispozi˛ie personalului s„u
materiale informative referitoare la aplicarea legisla˛iei
specifice fiec„rui domeniu propriu de activitate;
19. urm„re∫te Óncurajarea conform„rii voluntare a
contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora,
menite s„ le faciliteze Óndeplinirea obliga˛iilor fiscale;
20. elaboreaz„ proceduri privind activitatea de asisten˛„
∫i informare a contribuabililor ∫i asigur„ implementarea
unitar„ a acestora la nivelul tuturor unit„˛ilor fiscale
teritoriale;
21. Óndrum„ contribuabilii Ón aplicarea legisla˛iei fiscale ∫i
a prevederilor conven˛iilor de evitare a dublei impuneri prin
intermediul structurilor de administrare teritoriale;
22. asigur„ informarea contribuabililor privind drepturile ∫i
obliga˛iile fiscale prin elaborarea de materiale informative;
23. elaboreaz„, cu avizul direc˛iilor de specialitate din
cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, con˛inutul ∫i
modelele formularelor ∫i imprimatelor tipizate utilizate pentru
administrarea veniturilor, precum ∫i instruc˛iunile de
completare a acestora;
24. asigur„, potrivit legii, tip„rirea formularelor ∫i
imprimatelor tipizate utilizate Ón domeniul s„u de activitate;
25. elaboreaz„ ∫i aplic„ procedurile privind plata
voluntar„ ∫i stabilirea mijloacelor de plat„, Ómpreun„ cu
direc˛iile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor;
26. elaboreaz„ ∫i aplic„, prin organele abilitate,
proceduri privind alte modalit„˛i de stingere a obliga˛iilor
bugetare pentru care este competent„;
27. elaboreaz„ ∫i aplic„ metodologii de gestiune a
arieratelor bugetare ∫i monitorizeaz„ recuperarea acestora;
28. coordoneaz„, Óndrum„ ∫i verific„ modul de
respectare a procedurilor de administrare, a legisla˛iei
fiscale ∫i a legisla˛iei contribu˛iilor sociale de c„tre
structurile de administrare, prin efectuarea de ac˛iuni de
monitorizare ∫i revizie a activit„˛ii desf„∫urate de acestea;
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Art. 3. — Sediul central al Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ este Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
Art. 4. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„
are urm„toarele obiective principale:
a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezent‚nd
impozite, taxe ∫i alte venituri ale bugetului de stat, conform
competen˛elor, precum ∫i a veniturilor bugetului asigur„rilor
sociale de stat, bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj,
bugetului Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate, reprezent‚nd contribu˛ia de asigur„ri sociale,
contribu˛ia de asigur„ri pentru ∫omaj, contribu˛ia pentru
asigur„ri sociale de s„n„tate, contribu˛ia de asigur„ri pentru
accidente de munc„ ∫i boli profesionale, datorate de
pl„titori, persoane juridice ∫i persoane fizice, care au
calitatea de angajator sau asimila˛i ai acestora ∫i alte
persoane care au obliga˛ii fa˛„ de bugetul de stat;
b) aplicarea unitar„ a prevederilor legisla˛iei privind
impozitele, taxele, contribu˛iile sociale ∫i alte venituri
bugetare Ón domeniul s„u de activitate;
c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin
aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
d) aplicarea Ón domeniul vamal a m„surilor specifice
rezultate din Programul de guvernare ∫i din legisla˛ia Ón
domeniul vamal;
e) dezvoltarea asisten˛ei contribuabililor Ón vederea
Ómbun„t„˛irii nivelului de informare al acestora ∫i aplic„rii
unitare a prevederilor legisla˛iei privind impozitele, taxele,
contribu˛iile sociale ∫i alte venituri bugetare.
(2) Œn realizarea obiectivelor prev„zute la alin. (1)
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
1. asigur„ aplicarea corect„, unitar„ ∫i nediscriminatorie
a legisla˛iei fiscale;
2. elaboreaz„ ∫i avizeaz„ proiectele de acte normative
care con˛in prevederi referitoare la administrarea veniturilor
bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor,
contribu˛iilor sociale ∫i a celorlalte venituri bugetare pentru
care este competent„;
3. particip„ Ómpreun„ cu direc˛iile de specialitate din
cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor la elaborarea
proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor
bugetare;
4. exercit„ controlul operativ ∫i inopinat privind
prevenirea, descoperirea ∫i combaterea oric„ror acte ∫i
fapte din domeniul economic, financiar ∫i vamal care au ca
efect evaziunea fiscal„;
5. exercit„ activitatea de inspec˛ie vamal„, activitatea de
control vamal ulterior ∫i orice alt„ form„ de control specific
Ón leg„tur„ cu aplicarea ∫i respectarea reglement„rilor Ón
vigoare Ón domeniul vamal;
6. are reprezentan˛i permanen˛i la Misiunea Rom‚niei pe
l‚ng„ Uniunea European„ sau Ón cadrul altor organisme
interna˛ionale, care asigur„ leg„tur„ operativ„ pe probleme
vamale;
7. aplic„ Ón domeniul vamal m„surile specifice rezultate
din programele guvernamentale ∫i din reglement„rile
vamale ∫i alte dispozi˛ii aplicabile m„rfurilor aflate sub
supraveghere vamal„ sau supuse controlului vamal;
8. aplic„ prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul
vamal al Rom‚niei ∫i ale altor acte normative referitoare la
acesta;
9. aplic„ prevederile legale prin care se transpun
directivele Comisiei Europene privind originea preferen˛ial„
∫i nepreferen˛ial„ a m„rfurilor ∫i elaboreaz„ metodologii
pentru aplicarea regulilor de origine preferen˛iale cuprinse
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47. elaboreaz„ ∫i deruleaz„ programe de perfec˛ionare
profesional„ a personalului din cadrul agen˛iei la nivel
central ∫i la nivelul structurilor de administrare prin ™coala
de Finan˛e Publice ∫i Vam„ ∫i alte organisme specializate
Ón acest domeniu;
48. asigur„ prin sistemul de management al
performan˛ei ∫i dezvoltare profesional„ formarea unui corp
al func˛ionarilor publici profesionist, onest, stabil ∫i eficient,
Ón scopul cre„rii unei organiza˛ii moderne, flexibile,
func˛ionale ∫i eficiente, Ón condi˛iile legii;
49. exercit„ controlul financiar preventiv propriu Ón
scopul constituirii ∫i utiliz„rii legale ∫i eficiente a fondurilor
publice;
50. elaboreaz„ ∫i fundamenteaz„ proiectul bugetului de
cheltuieli al agen˛iei — aparat propriu ∫i direc˛iile generale
ale finan˛elor publice jude˛ene, a municipiului Bucure∫ti ∫i
Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili,
precum ∫i programul de investi˛ii ∫i achizi˛ii publice, pe
care le transmite Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor Ón
vederea cuprinderii Ón bugetul centralizat al acestuia;
51. deschide creditele necesare pentru cheltuielile
fiec„rui ordonator ter˛iar de credite Ón cadrul fiec„rui
exerci˛iu bugetar;
52. coordoneaz„ ∫i Óndrum„ metodologic, prin structurile
de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, care au corespondent Ón
cadrul tuturor unit„˛ilor subordonate, Óntreaga lor activitate;
53. asigur„, potrivit legii, tip„rirea formularelor ∫i
imprimatelor tipizate utilizate Ón activitatea fiscal„;
54. elaboreaz„ ∫i implementeaz„ strategia de dezvoltare
informatic„ a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Ón
colaborare cu Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor;
55. elaboreaz„, implementeaz„, men˛ine ∫i dezvolt„
sistemul informatic Ón domeniul s„u de activitate;
56. elaboreaz„ strategia de comunicare, coordoneaz„ ∫i
monitorizeaz„ sistemul de comunicare intern„ ∫i extern„ ∫i
cadrul comunica˛ional, Ón scopul asigur„rii principiului unit„˛ii
de imagine a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ∫i
a unit„˛ilor sale subordonate;
57. asigur„ asisten˛a pentru recuperarea Ón Rom‚nia de
la persoane fizice ∫i persoane juridice a crean˛elor
bugetare stabilite Óntr-un stat membru al Uniunii Europene,
precum ∫i recuperarea de c„tre alt stat membru al Uniunii
Europene de la persoane fizice ∫i persoane juridice a
crean˛elor bugetare stabilite Ón Rom‚nia, potrivit atribu˛iilor
stabilite prin Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
58. ini˛iaz„ ∫i particip„ la negocierile pentru elaborarea
unor conven˛ii bilaterale Ón materie de recuperare a
crean˛elor bugetare;
59. organizeaz„ activitatea de monitorizare a recuper„rii
crean˛elor bugetare prin aplicarea m„surilor prev„zute de
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
60. organizeaz„ activitatea privind publicarea pe pagina
de internet a Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, Ón condi˛iile legii,
a contribuabililor care Ónregistreaz„ obliga˛ii bugetare
restante;
61. organizeaz„ activitatea de Ónscriere Ón Arhiva
Electronic„ de Garan˛ii Reale Mobiliare a crean˛elor fiscale
ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;
62. elaboreaz„ cadrul legal, aplic„ ∫i monitorizeaz„
administrarea contribuabililor;
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29. particip„ la estimarea veniturilor bugetare pe care le
administreaz„ ∫i face propuneri privind nivelul veniturilor ce
pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii,
a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale ∫i a
legisla˛iei Ón vigoare privind impozitele, taxele, contribu˛iile
sociale ∫i alte venituri bugetare;
30. furnizeaz„ Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor
informa˛ii necesare fundament„rii estim„rii veniturilor ce pot
fi colectate de la contribuabili;
31. repartizeaz„ la nivel teritorial programul de Óncas„ri
ale veniturilor bugetului general consolidat; analizeaz„
permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru
care este competent„, stabilind m„surile necesare pentru
Óncadrarea acestora Ón nivelurile stabilite potrivit legii;
32. furnizeaz„ structurilor specializate ale Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor informa˛iile necesare fundament„rii
calculului contribu˛iei Rom‚niei la bugetul Uniunii Europene;
33. solu˛ioneaz„ contesta˛iile Ómpotriva actelor
administrative fiscale, Ón condi˛iile legii;
34. propune ∫i elaboreaz„ strategii de dezvoltare,
precum ∫i solu˛ii de reform„ Ón domeniul administr„rii
veniturilor bugetare pentru care este competent„ potrivit
legii;
35. introduce ∫i promoveaz„ metode moderne de
Ónregistrare fiscal„, declarare ∫i plat„ a impozitelor, taxelor
∫i contribu˛iilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de
comunicare electronice;
36. urm„re∫te realizarea unui management eficient ∫i
coerent al administr„rii fiscale, av‚nd ca scop men˛inerea
unei administr„ri fiscale unitare, stabile ∫i armonizate;
37. asigur„ aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din
conven˛iile ∫i tratatele interna˛ionale la care Rom‚nia este
parte;
38. Óncheie ∫i deruleaz„ conven˛ii ∫i proiecte de
colaborare cu organisme ∫i institu˛ii interna˛ionale Ón
domeniul s„u de activitate, conform mandatului acordat;
39. ini˛iaz„ m„suri pentru dezvoltarea cooper„rii
interna˛ionale Ón domeniul s„u de activitate;
40. colaboreaz„ cu direc˛iile de specialitate din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor pe linia integr„rii
europene;
41. asigur„ desf„∫urarea Ón bune condi˛ii a activit„˛ii de
cooperare interna˛ional„ Ón domeniul s„u de activitate;
42. asigur„ un dialog constructiv cu partenerii sociali, Ón
spiritul respectului reciproc ∫i Ón conformitate cu principiile
∫i standardele europene, Ón vederea asigur„rii eficien˛ei
activit„˛ii, stabilit„˛ii ∫i solidarit„˛ii sociale;
43. elaboreaz„, monitorizeaz„ ∫i implementeaz„ sistemul
de comunicare intern„ ∫i extern„ ∫i cadrul comunica˛ional
Ón scopul sus˛inerii activit„˛ii sale;
44. reprezint„ statul Ón fa˛a instan˛elor ∫i a organelor de
urm„rire penal„, ca subiect de drepturi ∫i obliga˛ii privind
raporturile juridice fiscale ∫i alte activit„˛i ale agen˛iei, direct
sau prin direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene
∫i a municipiului Bucure∫ti, Ón baza mandatelor transmise;
renun˛area la drepturile statului Ón litigiile care au leg„tur„
cu raporturile juridice fiscale poate fi formulat„ de organele
fiscale numai cu acordul Guvernului; renun˛area la calea
de atac se va face conform procedurii stabilite prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„;
45. exercit„ func˛ia de audit public intern Ón condi˛iile
legii;
46. aplic„ legisla˛ia Ón domeniul resurselor umane —
recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate,
sanc˛ionare ∫i Óncetare a raporturilor de munc„/serviciu,
respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;
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5. s„ aplice, prin organele abilitate, modalit„˛ile de
executare silit„ ∫i m„surile asigur„torii, Ón condi˛iile legii,
pentru a c„ror realizare este competent„ potrivit legii;
6. s„ Óncheie protocoale de schimb de informa˛ii ∫i
colaborare cu ministerele, institu˛iile publice ∫i cu alte
organiza˛ii;
7. s„ solu˛ioneze pl‚ngerile prealabile ∫i peti˛iile ∫i s„
pun„ la dispozi˛ie solicitan˛ilor informa˛iile publice, Ón
condi˛iile legii;
8. s„ stabileasc„ orice alte m„suri Ón condi˛iile
prev„zute de lege.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ are
dreptul s„ solicite de la celelalte autorit„˛i ale administra˛iei
publice, institu˛ii publice ∫i operatori economici, de la
institu˛ii de credit ∫i de la alte persoane, Ón condi˛iile legii,
datele ∫i informa˛iile necesare Ón vederea realiz„rii
atribu˛iilor, cu p„strarea confiden˛ialit„˛ii acestora.
Art. 6. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„
are structura organizatoric„, format„ din direc˛ii generale,
direc˛ii ∫i alte structuri, prev„zut„ Ón anexa nr. 1. Œn cadrul
acesteia, inclusiv Ón directa subordine a pre∫edintelui, se
pot organiza, prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„, direc˛ii Ón cadrul unor direc˛ii
generale, precum ∫i servicii, birouri, compartimente ∫i
colective temporare ∫i se pot stabili num„rul posturilor pe
fiecare structur„ Ón parte, num„rul posturilor de conducere
∫i num„rul posturilor de execu˛ie, Ón condi˛iile legii.
(2) Personalul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ este compus din pre∫edinte, vicepre∫edin˛i,
func˛ionari publici ∫i personal contractual.
(3) Num„rul maxim de posturi al aparatului propriu al
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ este de 705,
inclusiv pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii. Num„rul de posturi
al aparatului propriu al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti ∫i de la Direc˛ia general„ de
administrare a marilor contribuabili, prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(4) Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor nu
este inclus Ón num„rul maxim de posturi prev„zut la
alin. (3) pentru aparatul propriu al Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„.
Art. 7. — (1) Œn cadrul Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, cu buget propriu Ón cadrul Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor.
(2) Structura organizatoric„ a Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor include:
a) aparatul central al Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor;
b) unit„˛i subordonate Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor,
respectiv direc˛ii regionale pentru accize ∫i opera˛iuni
vamale, direc˛ii jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale,
birouri vamale de frontier„ ∫i de interior ∫i puncte vamale.
(3) Organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
(4) Num„rul maxim de posturi pentru Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor ∫i pentru unit„˛ile subordonate acesteia
este de 4.589, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea
num„rului maxim de posturi pe aparatul central ∫i pe
unit„˛ile subordonate Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor se face
prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, la propunerea vicepre∫edintelui
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63. organizeaz„ activitatea de valorificare a bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, precum ∫i a bunurilor sechestrate Ón cadrul
procedurii de executare silit„, potrivit legii;
64. asigur„ extinderea ∫i diversificarea schimbului de
informa˛ii cu alte institu˛ii din ˛ar„ ∫i din alte state;
65. analizeaz„ ∫i evalueaz„ informa˛iile fiscale pe care
le de˛ine ∫i ac˛ioneaz„ pentru ob˛inerea de informa˛ii noi
din diverse surse, Ón vederea identific„rii at‚t a unor
poten˛iale riscuri fiscale, c‚t ∫i a contribuabililor care
prezint„ risc ridicat din punctul de vedere al administr„rii
fiscale;
66. asigur„ cooperarea administrativ„ ∫i efectuarea
schimbului de informa˛ii fiscale dintre administra˛ia fiscal„
rom‚n„ ∫i administra˛iile fiscale ale celorlalte state membre
ale Uniunii Europene ∫i ale statelor cu care Rom‚nia are
Óncheiate conven˛ii de evitare a dublei impuneri, cu privire
la impozitele directe ∫i indirecte;
67. emite acte administrative Ón vederea solu˛ion„rii
cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor
situa˛ii fiscale de fapt viitoare sau la stabilirea condi˛iilor ∫i
modalit„˛ilor Ón care urmeaz„ s„ fie determinate, pe
parcursul unei perioade fixe, pre˛urile de transfer, Ón cazul
tranzac˛iilor efectuate Óntre persoane afiliate;
68. ac˛ioneaz„ pentru anticiparea c„ilor, metodelor ∫i
mijloacelor utilizate de contribuabili Ón scopul sustragerii de
la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ ∫i pentru prevenirea,
descoperirea ∫i combaterea evaziunii fiscale;
69. efectueaz„ ac˛iuni de control financiar la operatorii
economici la care statul, direct sau printr-o autoritate
public„, are calitatea de ac˛ionar;
70. verific„ bazele de impunere, legalitatea ∫i
conformitatea declara˛iilor fiscale, corectitudinea ∫i
exactitatea Óndeplinirii obliga˛iilor de c„tre contribuabili,
precum ∫i modul Ón care ace∫tia respect„ prevederile
legisla˛iei fiscale ∫i contabile, stabile∫te diferen˛e privind
obliga˛iile de plat„, c‚t ∫i accesoriile aferente acestora;
71. aplic„, Ón calitate de furnizor, Ómpreun„ cu organele
sale subordonate, legisla˛ia Ón domeniul ajutorului de stat;
72. efectueaz„ inspec˛ii privind respectarea legalit„˛ii,
at‚t la nivelul aparatului propriu, c‚t ∫i la nivelul unit„˛ilor
subordonate, Ón domeniul s„u de activitate;
73. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu ∫i
lung ∫i solu˛ii de reform„ Ón domeniul administr„rii fiscale.
(3) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„
Óndepline∫te orice alte atribu˛ii ∫i are toate competen˛ele cu
privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare,
cu excep˛ia cazurilor Ón care legea prevede altfel.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor sale Agen˛ia Na˛ional„ de
Administrare Fiscal„ colaboreaz„ cu ministerele ∫i
autorit„˛ile administra˛iei publice centrale, autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, cu alte institu˛ii publice,
precum ∫i cu persoane juridice ∫i fizice ∫i alte entit„˛i.
Art. 5. — (1) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ este autorizat„:
1. s„ exercite nemijlocit ∫i neÓngr„dit inspec˛ia fiscal„,
controlul financiar, controlul operativ ∫i inopinat ∫i controlul
vamal, conform dispozi˛iilor legale Ón vigoare;
2. s„ dea operatorilor economici, ca urmare a
controlului, dispozi˛ii pentru luarea m„surilor de respectare
a legii;
3. s„ aplice sanc˛iuni potrivit prevederilor legale;
4. s„ urm„reasc„ ∫i s„ ia m„suri de recuperare a
ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele
abilitate, conform competen˛elor;
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(6) Structura organizatoric„ a G„rzii Financiare, num„rul
de posturi, normele generale ∫i speciale de dotare,
Ónsemnele distinctive ∫i modelele de uniform„ se stabilesc
prin hot„r‚re a Guvernului.
(7) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al G„rzii
Financiare stabile∫te competen˛ele ∫i atribu˛iile personalului
care ocup„ func˛ii publice de conducere ∫i de execu˛ie,
precum ∫i ale personalului contractual ∫i se aprob„ prin
ordin al ministrului economiei ∫i finan˛elor, la propunerea
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(8) Persoanele cu func˛ii de conducere din cadrul
Comisariatului general, cu excep˛ia comisarului general, al
prim-adjunctului comisarului general ∫i al comisarilor
generali adjunc˛i care se numesc de c„tre ministrul
economiei ∫i finan˛elor, precum ∫i persoanele cu func˛ii de
conducere din cadrul sec˛iilor jude˛ene ∫i sec˛iei
municipiului Bucure∫ti, cu excep˛ia comisarilor ∫efi sec˛ie
care se numesc de c„tre ministrul economiei ∫i finan˛elor,
sunt numi˛i, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(9) Statul de func˛ii pentru Comisariatul general al G„rzii
Financiare, precum ∫i statele de func˛ii pentru sec˛iile
jude˛ene ∫i sec˛ia municipiului Bucure∫ti se aprob„ de c„tre
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, la
propunerea comisarului general.
(10) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ poate redistribui, prin ordin, Óntre Comisariatul
general ∫i sec˛iile jude˛ene ∫i sec˛ia municipiului Bucure∫ti,
la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu
Óncadrarea Ón num„rul de posturi aprobat pentru aceste
unit„˛i teritoriale conform alin. (5).
Art. 9. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ón nume
propriu, Ónscrie prin Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare
Fiscal„ ∫i prin structurile din cadrul direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i al Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, cu atribu˛ii de
administrare a veniturilor bugetare, denumite structuri de
administrare, Ón calitate de agen˛i Ómputernici˛i, crean˛ele
bugetare administrate de aceasta, la registrele de
publicitate mobiliar„ ∫i imobiliar„, Ón condi˛iile legii.
Art. 10. — (1) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile
personalului din aparatul propriu al Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ se stabilesc, Ón conformitate cu
structura organizatoric„ prev„zut„ Ón anexa nr. 1, prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, aprobat prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(2) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile direc˛iilor generale
ale finan˛elor publice jude˛ene, ale Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti ∫i ale Direc˛iei
generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc
prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare care se
aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, pe baza propunerilor vicepre∫edin˛ilor
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ∫i ale conducerii
direc˛iilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor, cu avizul secretarului de stat coordonator,
dup„ caz.
(3) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile individuale ale
personalului propriu al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, al direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene
∫i al Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, precum ∫i al Direc˛iei generale de administrare
a marilor contribuabili se stabilesc prin fi∫a postului, pe
baza regulamentelor de organizare ∫i func˛ionare prev„zute
la alin. (1) ∫i (2), care se semneaz„ de salariat ∫i se
aprob„ Ón condi˛iile legii.
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Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ care conduce
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor.
(5) Structura organizatoric„ a direc˛iilor, inclusiv
serviciile, birourile ∫i alte compartimente func˛ionale
organizate Ón directa subordine a vicepre∫edintelui, ∫i
num„rul posturilor de conducere din cadrul aparatului
central al Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, precum ∫i
structura organizatoric„ a direc˛iilor regionale pentru accize
∫i opera˛iuni vamale, a direc˛iilor jude˛ene pentru accize ∫i
opera˛iuni vamale ∫i a birourilor vamale, unit„˛i subordonate
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, la
propunerea vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ care conduce Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, cu repectarea reglement„rilor legale Ón vigoare.
(6) Statul de func˛ii pentru aparatul central al Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor, precum ∫i statele de func˛ii pentru
direc˛iile regionale pentru accize ∫i opera˛iuni vamale,
direc˛iile jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale ∫i
pentru birourile vamale se aprob„ de c„tre pre∫edintele
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, la propunerea
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor.
(7) Atribu˛iile ∫i sarcinile structurilor func˛ionale din
aparatul central, precum ∫i din unit„˛ile subordonate
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor se stabilesc prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare aprobat de
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, la
propunerea vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ care conduce Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor.
(8) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ poate redistribui, prin ordin, Óntre aparatul central,
direc˛iile regionale pentru accize ∫i opera˛iuni vamale,
direc˛iile jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale,
birourile vamale ∫i punctele vamale posturile repartizate, la
propunerea vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ care conduce Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, cu Óncadrarea Ón num„rul de posturi aprobat
pentru aceste unit„˛i conform alin. (4).
Art. 8. — (1) Œn cadrul Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Garda
Financiar„, ca organ de specialitate al administra˛iei publice
centrale, institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, cu buget
propriu Ón cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
(2) Structura organizatoric„ a G„rzii Financiare include:
a) Comisariatul general;
b) sec˛iile jude˛ene ∫i sec˛ia municipiului Bucure∫ti ale
G„rzii Financiare.
(3) Organizarea ∫i func˛ionarea G„rzii Financiare se
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.
(4) Œn cadrul structurii organizatorice a Comisariatului
general al G„rzii Financiare ∫i, respectiv, al sec˛iilor
jude˛ene ∫i sec˛iei municipiului Bucure∫ti, se pot constitui
servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, ∫i se
aprob„ num„rul posturilor de conducere, prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, la
propunerea comisarului general, cu respectarea
reglement„rilor legale Ón vigoare.
(5) Num„rul maxim de posturi pentru Garda Financiar„
este de 1.805, din care 200 de posturi pentru Comisariatul
general. Repartizarea num„rului de posturi pe sec˛iile
jude˛ene ∫i sec˛ia municipiului Bucure∫ti ale G„rzii
Financiare se face prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, la propunerea
comisarului general.
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(2) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ r„spunde Ón fa˛a ministrului economiei ∫i finan˛elor
pentru Óntreaga sa activitate.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale pre∫edintele Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite ordine, Ón condi˛iile
legii.
(4) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ are calitatea de ordonator secundar de credite,
exclusiv pentru Autoritatea Na˛ional„ a V„milor ∫i Garda
Financiar„, ∫i exercit„ atribu˛iile legale Ón aceast„ calitate
pentru Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
aparatul propriu, direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i pentru
Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili.
(5) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ este ajutat Ón activitatea sa de 3 vicepre∫edin˛i cu
rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, numi˛i prin decizie a
primului-ministru.
(6) R„spunderile ∫i atribu˛iile vicepre∫edin˛ilor se
stabilesc prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„.
(7) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ reprezint„ Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare
Fiscal„ Ón rela˛ia cu ter˛ii.
(8) Prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ unele atribu˛ii pot fi delegate
vicepre∫edin˛ilor, secretarului general ∫i persoanelor cu
func˛ii de conducere din compartimentele de specialitate.
Prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ se vor preciza limitele ∫i condi˛iile
deleg„rii.
(9) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii specifice, stabilite prin
alte acte normative, precum ∫i alte atribu˛ii stabilite prin
ordin al ministrului economiei ∫i finan˛elor.
(10) Œn cazul Ón care pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, din motive Óntemeiate, nu Ó∫i poate
exercita atribu˛iile prev„zute Ón actele normative Ón vigoare,
Ól deleag„ prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepre∫edin˛i s„
exercite aceste atribu˛ii, cu informarea ministrului economiei
∫i finan˛elor.
(11) Œn cazul Ón care unul dintre vicepre∫edin˛ii Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu excep˛ia
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, din motive
Óntemeiate, nu Ó∫i poate exercita atribu˛iile curente, acestea
vor fi delegate c„tre cel„lalt vicepre∫edinte prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
Art. 13. — (1) Secretarul general al Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„ este Ónalt func˛ionar public, numit
Ón condi˛iile legii. Acesta asigur„ stabilitatea func˛ion„rii
agen˛iei, continuitatea conducerii ∫i realizarea leg„turilor
func˛ionale Óntre structurile agen˛iei.
(2) Secretarul general Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute
la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Secretarul general al Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ poate Óndeplini ∫i alte atribu˛ii
prev„zute de Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ori Óncredin˛ate
de pre∫edinte.
(4) Pe parcursul activit„˛ii sale, secretarul general al
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ colaboreaz„ cu
secretarul general al Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
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(4) Directorii generali, directorii generali adjunc˛i,
directorii ∫i directorii adjunc˛i, ∫efii de servicii ∫i ∫efii de
birouri, personalul de execu˛ie din aparatul propriu al
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ se numesc Ón
func˛ie, Ón condi˛iile legii, prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(5) Directorii executivi adjunc˛i din cadrul direc˛iilor
generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i ai Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, cu
excep˛ia persoanelor cu func˛ii publice de conducere
specifice de trezorier-∫ef din cadrul direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ∫i de
trezorier-∫ef adjunct din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, ∫efii de
administra˛ie ∫i ∫efii de administra˛ie adjunc˛i ai
administra˛iilor finan˛elor publice pentru contribuabilii mijlocii,
precum ∫i ∫efii de administra˛ie ∫i ∫efii de administra˛ie
adjunc˛i, cu excep˛ia ∫efilor de administra˛ie adjunc˛i —
trezorerie ∫i contabilitate public„, din cadrul administra˛iilor
finan˛elor publice ale municipiilor ∫i ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti se numesc Ón func˛ie, Ón condi˛iile
legii, prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„.
(6) Directorul executiv ∫i directorii executivi adjunc˛i ai
Direc˛iei generale de administrare a marilor contribuabili se
numesc Ón func˛ie, Ón condi˛iile legii, prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
Art. 11. — (1) Unit„˛ile aflate Ón subordinea Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„ sunt prev„zute Ón anexa
nr. 2.
(2) Repartizarea num„rului maxim de posturi prev„zut la
pct. 3 din anexa nr. 2, pe direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene, Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a
Municipiului Bucure∫ti ∫i Direc˛ia general„ de administrare
a marilor contribuabili, se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Ón condi˛iile
legii.
(3) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ poate redistribui, prin ordin, Óntre direc˛iile generale
ale finan˛elor publice jude˛ene, Direc˛ia General„ a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti ∫i Direc˛ia
general„ de administrare a marilor contribuabili posturile
repartizate conform alin. (2) cu Óncadrarea Ón num„rul
maxim de posturi aprobat pentru aceste unit„˛i teritoriale
conform pct. 3 din anexa nr. 2.
(4) Structura organizatoric„ a direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene, a Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti ∫i a Direc˛iei
generale de administrare a marilor contribuabili se aprob„
prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„.
(5) Statul de func˛ii pentru aparatul propriu al Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„ se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(6) Statele de func˛ii pentru direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i pentru Direc˛ia general„ de administrare a
marilor contribuabili se aprob„ de c„tre pre∫edintele
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Conducerea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„

Art. 12. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare
Fiscal„ este condus„ de un pre∫edinte cu rang de secretar
de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
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Art. 15. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare
Fiscal„ are Ón dotare un parc auto, potrivit dispozi˛iilor
legale Ón vigoare, iar pentru activit„˛i specifice num„rul de
mijloace de transport ∫i consumul de carburan˛i sunt
prev„zute Ón anexa nr. 3.
(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza
mijloacele de transport din dotarea Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, precum ∫i persoanele care desf„∫oar„
activit„˛i specifice pot folosi mijloacele de transport din
parcul propriu al Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
Ón baza permisului de conducere pe care Ól posed„, cu
aprobarea prealabil„ a ordonatorului secundar sau ter˛iar
de credite.
Art. 16. — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„
are o sigl„ ale c„rei caracteristici se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
Art. 17. — (1) Personalul din cadrul Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„, care are calitatea de func˛ionar
public, beneficiaz„ de toate drepturile ∫i are obliga˛iile
prev„zute Ón Legea nr. 188/1999, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i Ón art. 195 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ poate aproba, Ón cazuri temeinic justificate,
redistribuirea unor fonduri de stimulare Óntre unit„˛ile
subordonate, precum ∫i Óntre agen˛ie ∫i acestea.
(3) Salarizarea personalului Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ se face potrivit reglement„rilor Ón
vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natur„
salarial„ pentru func˛ionarii publici ∫i pentru personalul
contractual.
(4) Salarizarea personalului propriu al Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„ se face similar cu salarizarea
personalului propriu al Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
Art. 18. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor, personalul
G„rzii Financiare, al Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor ∫i al
structurilor cu atribu˛ii de control operativ ∫i inopinat din
cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ — aparat
propriu ∫i unit„˛i subordonate — efectueaz„ Ón mod
permanent
control operativ ∫i inopinat sub forma
controlului curent sau tematic, dup„ caz.

pe

Dispozi˛ii finale

a

CAPITOLUL II

(2) Programul de lucru al personalului prev„zut la
alin. (1) se stabile∫te, Ón condi˛iile legii, de conduc„torul
structurii respective, cu avizul vicepre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„ coordonator sau al
comisarului general, dup„ caz.
Art. 19. — Bunurile care se afl„ Ón proprietatea,
administrarea sau folosin˛a direc˛iilor generale ale finan˛elor
publice jude˛ene, a Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice
a Municipiului Bucure∫ti ∫i a Direc˛iei generale de
administrare a marilor contribuabili Ó∫i p„streaz„ acela∫i
regim juridic.
Art. 20. — (1) Actele normative emise Ón temeiul
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, continu„ s„ Ó∫i produc„ efectele Ón
m„sura Ón care nu contravin prevederilor prezentei hot„r‚ri.
(2) Trimiterile f„cute prin alte acte normative la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se consider„ a fi f„cute la prezenta
hot„r‚re a Guvernului.
Art. 21. — (1) Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, Garda Financiar„ ∫i
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor vor supune Guvernului,
spre adoptare, proiectele de acte normative pentru
reglementarea m„surilor privind organizarea ∫i func˛ionarea
lor.
(2) Œncadrarea Ón num„rul de posturi ∫i Ón noua
structur„ organizatoric„ se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ Ón
termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
Art. 22. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 23. — Formularele ∫i imprimatele cu regim special
emise sub antetul Ministerului Finan˛elor Publice — Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ pot fi utilizate Ón
continuare p‚n„ la epuizarea stocurilor existente, dar nu
mai t‚rziu de data de 31 decembrie 2007.
Art. 24. — (1) Art. 7 intr„ Ón vigoare la data intr„rii Ón
vigoare a hot„r‚rii Guvernului de organizare ∫i func˛ionare
a Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor.
(2) Art. 8 intr„ Ón vigoare la data intr„rii Ón vigoare a
hot„r‚rii Guvernului de organizare ∫i func˛ionare a G„rzii
Financiare.
Art. 25. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ 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„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 269
din 31 martie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.
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Art. 14. — Personalului din cadrul cabinetelor
pre∫edintelui ∫i vicepre∫edin˛ilor Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ nu i se aplic„ prevederile Legii
nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 495.
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Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2

UNIT√ﬁILE

aflate Ón subordinea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
Num„rul maxim
de posturi
Unit„˛i subordonate finan˛ate de la bugetul de stat
1. Garda Financiar„ — total, din care:
a) Comisariatul general
b) sec˛iile jude˛ene ∫i sec˛ia municipiului Bucure∫ti

1.805
200
1.605

2. Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, inclusiv vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„, care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

4.589

26.798
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3. Direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, Ón subordinea c„rora
func˛ioneaz„ administra˛iile finan˛elor publice municipale, administra˛iile
finan˛elor publice pentru contribuabili mijlocii, administra˛iile finan˛elor publice
or„∫ene∫ti ∫i administra˛iile finan˛elor publice comunale;
Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, Ón subordinea c„reia
func˛ioneaz„ administra˛iile finan˛elor publice ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti;
Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili

a

pe

ANEXA Nr. 3

ite

MIJLOACELE DE TRANSPORT ™I CONSUMUL DE CARBURANﬁI

0

1

Tipul mijlocului
de transport

ii
g

Unitatea

3

4

fo
in

Aparatul propriu*)
— parc auto

iv

— autoturism**)
— autovehicul pentru transport
de marf„ ∫i de persoane***)

cl

500

1

450

— c‚te 10 pentru
fiecare DGFP jude˛ean„,
DGFP a Municipiului
Bucure∫ti, DGAMC****)
— c‚te 5 pentru
fiecare DGFP
— 3 pentru DGAMC
— c‚te unul pentru
fiecare DGFP jude˛ean„
∫i dou„ pentru DGFP
a Municipiului Bucure∫ti
— c‚te unul pentru
fiecare DGFP jude˛ean„
∫i dou„ pentru DGFP a
Municipiului Bucure∫ti
— c‚te dou„ pentru
fiecare DGFP Arad,
Bihor, Constan˛a, Timi∫,
respectiv a Municipiului
Bucure∫ti, ∫i c‚te unul
pentru celelalte DGFP

500

ex

20

es

tin

at

Direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene;
Direc˛ia General„ a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti;
Direc˛ia general„ de administrare
a marilor contribuabili

D

2.

Consumul maxim de
carburant pentru un
autovehicul
(litri/lun„)

2

us

1.

Num„rul
maxim
aprobat
(buc„˛i)

rm

ăr

Nr.
crt.

ra

tu

pentru activit„˛i specifice Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„

— autoturism

— autoturism
— autoturism
— autoturism

— autovehicul pentru transport
de valori la trezorerie
— autovehicul pentru transport
de marf„

450
450
450

600

450
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0

3.

1

2

Administra˛iile finan˛elor
publice municipale ∫i
or„∫ene∫ti din municipiile
∫i ora∫ele cu peste
50.000 de locuitori ∫i din
sectoarele municipiului Bucure∫ti

3

— autoturism

4

— c‚te dou„ pentru
fiecare unitate
— c‚te unul pentru
fiecare administra˛ie a
finan˛elor publice
de sector
— c‚te unul pentru
fiecare unitate care are
Ón structur„ activitate
de trezorerie
— c‚te unul pentru
fiecare unitate

— autoturism

— autovehicul pentru transport
de valori la trezorerie

— autovehicul pentru transport
de marf„

300
450

600

400

Administra˛iile finan˛elor
publice pentru contribuabili
mijlocii

— autoturism

— c‚te dou„ pentru
fiecare unitate

400

5.

Administra˛iile finan˛elor
publice municipale ∫i
or„∫ene∫ti din municipii
∫i ora∫e, altele dec‚t cele
prev„zute la pct. 3

— autoturism

— c‚te unul pentru
fiecare unitate care are
Ón structur„ activitate
de trezorerie
— c‚te unul pentru
fiecare unitate care are
Ón structur„ activitate
de trezorerie

450

an

tu

ite

a

Garda Financiar„ ∫i
Autoritatea Na˛ional„
a V„milor*****)

600

ra

6.

pe
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— autovehicul pentru transport
de valori la trezorerie
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4.

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

*) Exclusiv num„rul autoturismelor reglementat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare (8 autoturisme).
**) Cele 20 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Direc˛iei antifraud„ fiscal„ ∫i vor fi conduse de inspectorii nominaliza˛i prin ordin
al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
***) Pentru celelalte activit„˛i de la nivelul centralei Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
****) Cele c‚te 10 autoturisme sunt destinate activit„˛ii de inspec˛ie fiscal„ la nivelul fiec„rei direc˛ii generale ∫i vor fi conduse de inspectorii
nominaliza˛i prin decizie a directorului executiv.
*****) Se stabilesc prin hot„r‚rile Guvernului privind organizarea ∫i func˛ionarea acestor institu˛ii.
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N O T √:
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Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse ∫i de demnitari ∫i de alte categorii de salaria˛i
cu func˛ii de r„spundere, nominaliza˛i prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
DGFP — direc˛ia general„ a finan˛elor publice; DGAMC — Direc˛ia general„ de administrare a marilor
contribuabili.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil aflat Ón domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti
Ón administrarea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„
de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea unui imobil aflat Ón
domeniul public al statului, av‚nd datele de identificare

prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Economiei ∫i

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti Ón administrarea Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor.

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

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 504.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

or

el

Num„rul de inventar
∫i codul
de clasificare

Cl„dire format„ din subsol, parter ∫i 4 etaje M.E.F. 150.348
Suprafa˛a construit„ = 659,15 m2
8.29.06
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 3.764,78 m2
Suprafa˛a util„ = 2.905,91 m2
Suprafa˛a terenului = 659.15 m2
Valoarea de inventar = 1

tu
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Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor —
Agen˛ia Na˛ional„
de Administrare
Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„
a V„milor

ra

Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor —
Agen˛ia Na˛ional„ de
Administrare Fiscal„ —
Direc˛ia General„
a Finan˛elor Publice
a Municipiului Bucure∫ti

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
care se transmite

ii
g

Municipiul Bucure∫ti,
str. Alexandru
Ivasiuc nr. 34—40,
sectorul 6

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

an

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Adresa imobilului
care se transmite

fiz
i

ce

a imobilului aflat Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti,
care se trece Ón administrarea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, pentru Direc˛ia Regional„ Vamal„ Bucure∫ti

rm
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GUVERNUL ROM¬NIEI

cl

us

iv

in

fo

HOT√R¬RE
privind organizarea Conferin˛ei anuale a membrilor Ini˛iativei Europene
privind Cercetarea Agricol„ (EURAGRI)

tin

at

ex

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

D

es

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ cheltuielile ocazionate de
organizarea Conferin˛ei anuale a membrilor Ini˛iativei
Europene privind Cercetarea Agricol„ (EURAGRI), Ón sum„
de 26.925 lei, pentru anul 2007.
(2) Conferin˛a prev„zut„ la alin. (1) se organizeaz„ la
Bucure∫ti Ón parteneriat cu Institutul de Economie Agrar„
din cadrul Academiei Rom‚ne, cu Academia de ™tiin˛e
Agricole ∫i Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“ ∫i cu
Universitatea Bioterra Bucure∫ti, Ón perioada 19—21 septembrie 2007.

(3) Se desemneaz„ Agen˛ia Na˛ional„ de Consultan˛„
Agricol„, unitate Ón subordinea Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale pentru organizarea conferin˛ei.
Art. 2. — (1) Finan˛area cheltuielilor pentru organizarea
∫i desf„∫urarea conferin˛ei prev„zute la art. 1 se suport„
din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii
Rurale pe anul 2007, prin transferul sumei aprobate Ón
bugetul organizatorului.
(2) Devizul estimativ al ac˛iunii este prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 505.
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ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Conferin˛ei anuale a membrilor Ini˛iativei
Europene privind Cercetarea Agricol„ (EURAGRI)
Nr.
crt.

Suma
— lei —

Obiectul/Specificarea cheltuielilor

Chirie pentru s„li de conferin˛„, aparatur„ sonorizare ∫i proiec˛ie
3 s„li x 2 zile, din care:
— o sal„ pentru minimum 100 de persoane
— 2 s„li lucru pe sec˛iuni

10.000

2.

Cheltuieli de protocol:
— cocktail pentru 50 de persoane
— mas„ — 2 zile x 100 de persoane
— cafea, ap„ mineral„, sucuri sau alte trata˛ii oferite Ón timpul
conferin˛ei — 2 zile — 4 pauze x 100 de persoane

13.925

3.

Cheltuieli pentru transportul participan˛ilor la obiectivul de vizit„:
2 microbuze x 1 zi
1 autobuz x 1 zi

3.000
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26.925
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL INTERNELOR ™I REFORMEI ADMINISTRATIVE
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ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 1.474/2006
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, preg„tire ∫i desf„∫urare
a activit„˛ii de prevenire a situa˛iilor de urgen˛„
Œn temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative,
ministrul internelor ∫i reformei administrative emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 7 la Regulamentul de planificare,
organizare, preg„tire ∫i desf„∫urare a activit„˛ii de
prevenire a situa˛iilor de urgen˛„, aprobat prin Ordinul
ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 1.474/2006,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

nr. 885 din 31 octombrie 2006, se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 217.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 466/2006
privind Ónfiin˛area comisiilor consultative ale Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale politici, strategii ∫i managementul calit„˛ii Ón s„n„tate
nr. E.N. 5.737/2007,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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(7) Œn situa˛ia egalit„˛ii de voturi, decizia final„ apar˛ine
pre∫edintelui comisiei.“
3. La anexa nr. 1 îRegulament de organizare ∫i
func˛ionare a comisiilor consultative ale Ministerului
S„n„t„˛ii“, punctul a) îComisia de specialitate a
Ministerului S„n„t„˛ii“, articolul 5 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 5. — (1) Membrii comisiei de specialitate
completeaz„ declara˛ia de interese ∫i semneaz„
angajamentul de confiden˛ialitate, prev„zute Ón anexele
nr. 5 ∫i 6. Semnarea angajamentului de confiden˛ialitate se
realizeaz„ ∫i de c„tre reprezentan˛ii desemna˛i Ón calitate
de observatori pe l‚ng„ Comisia de oncologie medical„,
radioterapie ∫i chirurgie oncologic„.
(2) Declara˛iile de interese ale membrilor comisiei de
specialitate se actualizeaz„ anual sau ori de c‚te ori apar
modific„ri semnificative, se p„streaz„ la secretarul general
al Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i sunt puse la dispozi˛ia
celor care le solicit„ Ón mod expres.
(3) Declara˛iile de interese se public„ pe site-ul
Ministerului S„n„t„˛ii Publice.“
4. La anexa nr. 2 îComponen˛a comisiilor de
specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii Publice“, punctul 20
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
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Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 466/2006 privind
Ónfiin˛area comisiilor consultative ale Ministerului S„n„t„˛ii,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434
din 19 mai 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La anexa nr. 1 îRegulament de organizare ∫i
func˛ionare a comisiilor consultative ale Ministerului
S„n„t„˛ii“ punctul a) îComisia de specialitate a
Ministerului S„n„t„˛ii“ articolul 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Comisia de specialitate este format„
dintr-un num„r variabil de personalit„˛i ale lumii medicale,
numite prin ordin de c„tre ministrul s„n„t„˛ii publice. Num„rul
persoanelor cu drept de vot din comisie va fi impar.
(2) Comisia este organizat„ pe urm„toarele func˛ii:
pre∫edinte, membri, secretar.
(3) Comisia poate invita la lucr„rile sale ∫i al˛i speciali∫ti
din domeniul s„u de activitate sau din alte domenii, Ón
func˛ie de problematica abordat„.
(4) La lucr„rile Comisiei de oncologie medical„,
radioterapie ∫i chirurgie oncologic„ particip„, Ón calitate de
observatori, 2 reprezentan˛i desemna˛i de c„tre Federa˛ia
Asocia˛iilor Bolnavilor de Cancer.“
2. La anexa nr. 1 îRegulament de organizare ∫i
func˛ionare a comisiilor consultative ale Ministerului
S„n„t„˛ii“, punctul a) îComisia de specialitate a
Ministerului S„n„t„˛ii“, articolul 3 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 3. — (1) Comisia de specialitate Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón ∫edin˛e plenare, organizate lunar sau ori de
c‚te ori este necesar, la solicitarea pre∫edintelui acesteia,
cu acordul ministrului s„n„t„˛ii publice sau al secretarului
de stat coordonator. Timp de 3 luni de la intrarea Ón
vigoare a prezentului ordin, Comisia de oncologie medical„,
radioterapie ∫i chirurgie oncologic„ Ó∫i va desf„∫ura
activitatea Ón ∫edin˛e plenare, organizate bilunar.
(2) ™edin˛ele se desf„∫oar„ numai Ón prezen˛a
pre∫edintelui comisiei ∫i a cel pu˛in jum„tate plus unu din
num„rul membrilor s„i.
(3) Œn situa˛ia Ón care, din motive obiective, pre∫edintele
nu poate participa la lucr„rile comisiei, deleag„ aceast„
competen˛„ unuia dintre membrii acesteia ∫i Ól informeaz„
despre aceasta pe secretarul de stat care coordoneaz„
activitatea comisiilor de specialitate.
(4) Deciziile comisiei se iau cu cel pu˛in majoritatea
simpl„ (jum„tate plus unu) a voturilor.
(5) Pre∫edintele comisiei are dreptul la un singur vot.
(6) Invita˛ii care particip„ la lucr„rile comisiei nu au
drept de vot.

î20. COMISIA DE ONCOLOGIE MEDICAL√, RADIOTERAPIE
™I CHIRURGIE ONCOLOGIC√

Pre∫edinte: conf. dr. Alexandru Irimie — Cluj-Napoca
Membri:
conf. dr. Monica Desiree Dragomir — Bucure∫ti
dr. Dana Lucia St„nculeanu — Bucure∫ti
dr. Florian Nicula — Cluj-Napoca
SUBCOMISIA DE ONCOLOGIE MEDICAL√

conf. dr. Tudor Eliade Ciuleanu — Cluj-Napoca
prof. dr. Florinel B„dulescu — Craiova
dr. Mircea Dediu — Bucure∫ti
dr. Smaranda Arghirescu — Timi∫oara
dr. Ladislau Ritli — Bihor
SUBCOMISIA DE RADIOTERAPIE

conf. dr. Ioan Valentin Cernea — Cluj-Napoca
prof. dr. Viorica Magdalena Nagy — Cluj-Napoca
dr. Nicolae Mircea Savu — Bucure∫ti
SUBCOMISIA DE CHIRURGIE ONCOLOGIC√

conf. dr. Alin Cristian Rancea — Cluj-Napoca
prof. dr. Alexandru Blidaru — Bucure∫ti
prof. dr. Irinel Popescu — Bucure∫ti
Secretar: dr. Florin B„canu — Bucure∫ti.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 964.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL EDUCAﬁIEI, CERCET√RII ™I TINERETULUI

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 5.667/2006
privind aprobarea Atestatului de preg„tire psihopedagogic„
∫i a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru mai∫trii-instructori ∫i antrenorii
din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
Œn baza prevederilor art. 68 din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ale art. 34, 35, 36 ∫i 37 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Ordinului ministrului educa˛iei na˛ionale nr. 3.770/1998 privind aprobarea Metodologiei form„rii continue
a personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i
Tineretului,
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ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului emite prezentul ordin.
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(2) Gestionarea de c„tre institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
superior a Atestatului de preg„tire psihopedagogic„ pentru
mai∫trii-instructori ∫i antrenorii din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
se face Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare privind
regimul actelor de studii.“
2. Dup„ anexa nr. 2 se introduce o nou„ anex„, anexa
nr. 3, prev„zut„ Ón anexa la prezentul ordin.
Art. II. — Prevederile prezentului ordin vor fi duse la
Óndeplinire de c„tre Direc˛ia general„ managementul
resurselor umane din cadrul Ministerului Educa˛iei,
Cercet„rii ∫i Tineretului ∫i de institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
superior care organizeaz„, cu avizul Ministerului Educa˛iei,
Cercet„rii ∫i Tineretului, modulul psihopedagogic pentru
mai∫trii-instructori ∫i antrenorii din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar.
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Art. I. — Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
nr. 5.667/2006 privind aprobarea Atestatului de preg„tire
psihopedagogic„ ∫i a Certificatului de acordare a gradelor
didactice pentru mai∫trii-instructori ∫i antrenorii din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 985 din 11 decembrie 2006, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 1 se introduce un nou articol,
articolul 11, cu urm„torul cuprins:
îArt. 1 1 . — (1) Se aprob„ Atestatul de preg„tire
psihopedagogic„, prev„zut Ón anexa nr. 3, care face parte
integrant„ din prezentul ordin, care se acord„ de c„tre
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior mai∫trilor-instructori ∫i
antrenorilor din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, la finalizarea
modulului psihopedagogic.

Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei

Bucure∫ti, 24 mai 2007.
Nr. 1.102.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√*)
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 5.667/2006)
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MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului justi˛iei nr. 2.815/C/2006 privind atribu˛iile
ordonatorilor de credite Ón domeniul obiectivelor noi de investi˛ii, al lucr„rilor de interven˛ie,
al repara˛iilor curente, precum ∫i al dot„rilor
Œn temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) ∫i al art. 4 pct. X.3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
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îArt. 1. — Atribu˛iile, competen˛ele ∫i responsabilit„˛ile
aparatului propriu al Ministerului Justi˛iei, ale instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i ale unit„˛ilor subordonate Ministerului
Justi˛iei Ón domeniul promov„rii, achizi˛iei ∫i al urm„ririi
derul„rii obiectivelor noi de investi˛ii, lucr„rilor de interven˛ie,
repara˛iilor curente, precum ∫i al dot„rilor sunt cele
detaliate Ón anexele nr. I—IV la prezentul ordin.“
3. Articolul 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei,
instan˛ele judec„tore∫ti ∫i unit„˛ile subordonate Ministerului
Justi˛iei vor duce la Óndeplinire prezentul ordin.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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1. Titlul ordinului se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îO R D I N
privind atribu˛iile aparatului propriu al Ministerului
Justi˛iei, ale instan˛elor judec„tore∫ti ∫i ale unit„˛ilor
subordonate Ministerului Justi˛iei Ón domeniul
obiectivelor noi de investi˛ii, lucr„rilor de interven˛ie,
repara˛iilor curente, precum ∫i al dot„rilor“

2. Articolul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

tu

Art. I. — Ordinul ministrului justi˛iei nr. 2.815/C/2006
privind atribu˛iile ordonatorilor de credite Ón domeniul
obiectivelor noi de investi˛ii, al lucr„rilor de interven˛ie, al
repara˛iilor curente, precum ∫i al dot„rilor, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 30 din
17 ianuarie 2007, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
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Ministrul justi˛iei,
Tudor-Alexandru Chiuariu
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Bucure∫ti, 24 mai 2007.
Nr. 1.293/C.
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ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

ORDIN
privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale institu˛iilor de credit
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 165 ∫i 169 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile
de credit ∫i adecvarea capitalului, precum ∫i prevederile art. 30 alin. (1) din Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i
al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale institu˛iilor de credit ∫i ale firmelor de
investi˛ii, aprobat prin Ordinul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al art. 420 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite urm„torul ordin:
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pentru care acesta se Óntocme∫te, Ón form„ letric„. Modelul
formularului de calcul ∫i raportare a fondurilor proprii este
prezentat Ón anex„.
Art. 3. — Casele centrale ale cooperativelor de credit
completeaz„ formularul de calcul ∫i raportare a fondurilor
proprii prev„zut Ón anex„, at‚t pe baz„ individual„, c‚t ∫i la
nivelul re˛elei cooperatiste de credit din care fac parte.
Art. 4. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage aplicarea m„surilor ∫i/sau a sanc˛iunilor prev„zute la
art. 226, respectiv la art. 229 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i
adecvarea capitalului.
Art. 5. — Anexa face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Prezentul ordin stabile∫te forma ∫i con˛inutul
raport„rii fondurilor proprii la nivel individual de c„tre
institu˛iile de credit prev„zute la art. 1 alin. (1) din
Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i al Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind
fondurile proprii ale institu˛iilor de credit ∫i ale firmelor
de investi˛ii, aprobat prin Ordinul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei ∫i al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare
nr. 15/112/2006.
Art. 2. — Institu˛iile de credit prev„zute la art. 1 vor
transmite formularul de calcul ∫i raportare a fondurilor
proprii B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei — Direc˛ia
supraveghere, Ón termen de cel mult 25 de zile calendaristice
de la sf‚r∫itul lunii pentru care acesta se Óntocme∫te, prin
intermediul re˛elei de comunica˛ii interbancare, ∫i Ón termen
de cel mult 28 de zile calendaristice de la sf‚r∫itul lunii
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Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
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Bucure∫ti, 25 mai 2007.
Nr. 8.
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ANEX√

FORMULAR

de calcul ∫i raportare a fondurilor proprii la nivel individual
DENUMIREA INSTITUﬁIEI DE CREDIT:
DATA RAPORT√RII:
Nr. crt.

Denumirea

Suma

Referin˛e legale ∫i comentarii

1.

FONDURI PROPRII TOTALE

=1.1+1.2+1.3+1.6+1.7
=1.4+1.5+1.6+1.7

1.1.

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

Elemente de capital eligibile pentru includerea Ón
fondurile proprii de nivel 1
= 1.1.1+1.1.2+1.1.3

1.1.1.

Capital eligibil

= 1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3

1.1.1.1. Capital social subscris ∫i v„rsat

Art. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 9 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.1.2. (—) Ac˛iuni proprii

Art. 5 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.1.3. Prime de capital

Art. 4 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

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

1.1.2.

Denumirea

Suma

25

Referin˛e legale ∫i comentarii

Rezerve eligibile

= 1.1.2.1+1.1.2.2.+1.1.2.3+1.1.2.4+1.1.2.5
Art. 4 lit. c) ∫i d) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 5 lit. d) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art. 6 alin. (2) din
Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art.7 alin. (1) din
Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art. 18 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006

1.1.2.2. Rezultatul net al exerci˛iului financiar curent
reprezent‚nd profit

Art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006, cu
condi˛ia respect„rii cerin˛ei prev„zute Ón cadrul
acestuia
Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art. 18 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006

1.1.2.3. Rezultatul net al exerci˛iului financiar curent
reprezent‚nd profit neauditat

Art. 6 alin. (4) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006,
cu respectarea cerin˛ei prev„zute Ón cadrul
acestuia
Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art.18 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006
Dac„ valoarea neverificat„ a profitului din perioada
curent„ este mai mare dec‚t ultima valoare
verificat„ a profitului, profitul neverificat se ia Ón
calcul p‚n„ la limita ultimei valori verificate.
Dac„ valoarea neverificat„ a profitului din perioada
curent„ este mai mic„ dec‚t ultima valoare
verificat„, se va lua Ón calcul valoarea minim„ a
profitului Ónregistrat dup„ verificare.
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1.1.2.4. (—) Rezultatul net al exerci˛iului financiar curent
reprezent‚nd pierdere

Art. 8 din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

(—) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1

D

1.1.3.
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1.1.2.5. (—) C‚∫tiguri nete din capitalizarea profiturilor
viitoare din active ce fac obiectul opera˛iunilor
de securitizare

Art. 5 lit. e) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Vezi prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006
Art. 10 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

=1.1.3.1+1.1.3.2

1.1.3.1. (—) Imobiliz„ri necorporale

Art.5 lit. f) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006

1.1.3.2. (—) Alte deduceri specifice Rom‚niei din
fondurile proprii de nivel I

Art. 5 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 5 lit. c) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 10 lit. b) din Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
Art. 18 alin. (4) din Regulamentul nr. 16/21/14.12.2006
privind expunerile mari ale institu˛iilor de credit ∫i
ale firmelor de investi˛ii

1.2.

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

Elemente de capital eligibile pentru includerea Ón
fondurile proprii de nivel 2 = 1.2.1+1.2.2+1.2.3
Vezi art.21alin. (1) lit. a) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006

1.2.1.

Fonduri proprii de nivel 2 de baz„

Elemente de capital eligibile pentru includerea Ón
fondurile proprii de nivel 2 de baz„
= 1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4

1.2.1.1. Rezerve din reevaluare

Art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art. 18 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006
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Suma
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1.2.1.2. Alte elemente, din care:

Art. 12 alin. (2) lit. b) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006, cu excep˛ia “...inclusiv
elementele prev„zute la art. 14 alin. (3)“, coroborat
cu art. 14 alin. (1) ∫i art. 14 alin. (2) din cadrul
aceluia∫i regulament
Art. 13 alin. (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006
A se vedea ∫i prevederile art. 18 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006

……………………
……………………

Art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul
nr.18/23/14.12. 2006
A se vedea ∫i prevederile art. 13 alin. (1) din
Regulamentul nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art. 15 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006

1.2.1.4. Excedent de provizioane Ón cazul utiliz„rii
abord„rii bazate pe modele interne de rating

Art. 14 alin. (3) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006

1.2.2.

Elemente de capital eligibile pentru includerea Ón
fondurile proprii de nivel 2 suplimentar
=1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3
Vezi condi˛ia men˛ionat„ la art. 21 alin. (1) lit. b)
din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.

ce

1.2.1.3. Titluri pe durat„ nedeterminat„ ∫i alte instrumente

rs
o

an

el

or

fiz
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Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar

Art. 12 alin. (3) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006
A se vedea ∫i prevederile art. 13 alin. (1) din
Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006
A se vedea ∫i prevederile art.16 alin. (1) ∫i ale art. 16
alin. (2) din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

1.2.2.1. Ac˛iuni preferen˛iale cumulative
pe durat„ determinat„

ex

cl
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rm

ăr

1.2.2.2. Œmprumuturi subordonate

Art. 12 alin. (3) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006
A se vedea ∫i prevederile art.16 alin. (1) ∫i ale
art. 16 alin. (2) din cadrul aceluia∫i regulament,
acord‚ndu-se aten˛ie prevederilor art.16 alin. (2)
lit. c), ale c„ror implica˛ii Ón timp au fost luate Ón
considerare
Art. 21 alin. (1) lit. b) din Regulamentul
nr.18/23/14.12. 2006

1.2.3.

=1.2.3.1+1.2.3.2

tin

at

1.2.2.3. (—) Suma ce excede limitele prev„zute pentru
nivelul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar

D

es

(—) Deduceri din fondurile proprii de nivel 2

1.2.3.1. (—) Suma ce excede limitele prev„zute pentru
nivelul fondurilor proprii de nivel 2

Art. 21 alin. (1) lit. a) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006.

1.2.3.2. (—) Alte elemente deductibile din fondurile proprii
de nivel 2 suplimentar, specifice Rom‚niei
1.3.

(—) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE
PROPRII DE NIVEL 1 ™I 2

1.3 T1*. Din care:
(—) Din fondurile proprii de nivel 1

∑
=1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6+1.3.7+1.3.8+
1.3.9+1.3.10+1.3.11
∑ = 1.3.T1*+1.3.T2*
Art. 22 alin. (1) ∫i art. 22 alin. (3) din
Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.
Elementele deductibile din nivelul fondurilor proprii
de nivel 1 (elementul 1.1) reprezint„ cel pu˛in
50% din (1.3—1.3.11) (vezi elementul 1.3T2*). Se
va avea Ón vedere la calculul elementului 1.4.
Œn cazul elementului 1.3.11, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei poate decide s„ aplice deduceri din
fondurile proprii de nivel 1 sau 2 Ón diferite
propor˛ii, Ón conformitate cu art. 23 din
Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.
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Referin˛e legale ∫i comentarii

Art. 22 alin. (1) ∫i art. 22 alin. (3) din
Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.
C‚nd 50% din elementul 1.3 dep„∫e∫te nivelul
elementului 1.2, suma aflat„ Ón exces va fi de
asemenea dedus„ din valoarea elementului 1.1,
fiind astfel inclus„ Ón elementul 1.3T1*. Se va
avea Ón vedere la calculul elementului 1.5.
Œn cazul elementului 1.3.11, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei poate decide s„ aplice deduceri din
fondurile proprii de nivel 1 sau 2 Ón diferite
propor˛ii, Ón conformitate cu art.23 din
Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006.

1.3.1.

(—) Valoarea ac˛iunilor ∫i a altor titluri de capital
de˛inute Ón alte institu˛ii de credit sau financiare,
care dep„∫esc 10% din capitalul social al acestora

Art. 22 alin. (1) lit. a) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.2.

(—) Crean˛e subordonate ∫i alte instrumente
Ónregistrate Ón institu˛ii de credit ∫i financiare
Ón care sunt Ónregistrate de˛ineri de ac˛iuni ∫i alte
titluri de capital ce dep„∫esc 10% din capitalul
social al acestora

Art. 22 alin. (1) lit. b) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.3.

(—) Suma ce excede limita stabilit„ pentru
de˛inerile de ac˛iuni ∫i alte titluri de capital,
crean˛e subordonate ∫i alte elemente Ónregistrate
Ón institu˛ii de credit ∫i financiare Ón care sunt
Ónregistrate de˛ineri de ac˛iuni ∫i alte titluri de
capital de p‚n„ la 10% din capitalul social al
acestora

Art. 22 alin. (1) lit. c) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.4.

(—) Participa˛ii de˛inute Ón societ„˛i de asigurare,
societ„˛i de reasigurare, societ„˛i holding de
asigurare

1.3.5.

(—) Alte instrumente de˛inute Ón societ„˛i de
asigurare, societ„˛i de reasigurare, societ„˛i
holding de asigurare Ón care este men˛inut„ o
participa˛ie

1.3.6.

(—) Elemente deductibile din fondurile proprii
de nivel 1 ∫i 2, specifice Rom‚niei

1.3EM

Element memorandum
Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate
expunerilor mari, atunci c‚nd nu se utilizeaz„
fonduri proprii de nivel 3 pentru acoperirea
riscurilor de pia˛„ ∫i pentru limitele stabilite
participa˛iilor calificate

=1.1+(1.2-1.2.1.4)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+
1.3.6
Vezi prevederile art. 24 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.7.

(—) Anumite expuneri din securitizare neincluse
Ón activele ponderate la risc

Art. 22 alin. (1) lit. g) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006

1.3.8.

(—) Deficit de provizioane Ón cazul utiliz„rii
abord„rii bazate pe modele interne de rating

Art. 22 alin. (1) lit. f) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006
Vezi ∫i elementul 1.8.1.

1.3.9.

(—) Participa˛ii calificate Ón institu˛ii din afara
sectorului financiar

Art. 143 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2006

Art. 22 alin. (1) lit. d) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006
Art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12. 2006
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1.3 T2* (—) Din fondurile proprii de nivel 2

1.3.10. (—) Tranzac˛ii incomplete aflate Ón perioada
cuprins„ Ón intervalul de la 5 zile lucr„toare
dup„ al doilea segment al tranzac˛iei
(reprezent‚nd plat„/ livrare contractual„) ∫i p‚n„
la stingerea tranzac˛iei

Anexa II, pct. 2, tabelul 2, coloana 4 din
Regulamentul nr. 22/27/14.12. 2006 privind
adecvarea capitalului institu˛iilor de credit ∫i al
firmelor de investi˛ii

1.3.11. (—) Alte elemente deductibile din fondurile proprii
de nivel 1 ∫i 2, specifice Rom‚niei

Art. 23 din Regulamentul nr. 18/23/14.12. 2006

1.4.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

=1.1+1.3T1*

1.5.

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

=1.2+1.3T2*
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TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2
SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR
DE PIAﬁ√

=1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6

1.6.1.

Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile
proprii de nivel 2, transferat„ la total fonduri
proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea
riscurilor de pia˛„

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (5)
corelat cu alin. (2) lit. c).
Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile
proprii de nivel 2 (a se vedea elementul 1.2.3.1),
pentru care este ob˛inut„ aprobarea de a fi
considerat„ eligibil„ pentru includerea la fondurile
proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea
riscurilor de pia˛„

1.6.2.

Profituri nete aferente portofoliului de tranzac˛ionare

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (2)
lit. b)
Se includ profiturile/pierderile care rezult„ din
ajust„rile/rezervele aferente evalu„rii, dup„ cum este
prev„zut Ón Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006,
anexa VI, partea B, pct. 14—15

1.6.3.

Capital sub form„ de Ómprumut subordonat pe
termen scurt

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (2)
lit. c)

1.6.4.

(—) Suma ce excede limitele stabilite pentru
fondurile proprii specifice pentru acoperirea
riscurilor de pia˛„

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (4)
corelat cu art. 6
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1.6.

=1.3.EM+1.3.9+1.3.10+1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4

tu

ite

a

pe

rs
o

1.6.EM. Element memorandum:
Fonduri proprii totale relevante pentru limitele
expunerilor mari Ón situa˛ia Ón care nu sunt
utilizate fonduri proprii de nivel 2 pentru acoperirea
riscurilor de pia˛„
(—) Elemente deductibile din fondurile proprii
specifice pentru acoperirea riscurilor de pia˛„,
specifice Rom‚niei

1.6.6.

(—) Elemente neutilizate, dar eligibile pentru
includerea Ón fondurile proprii specifice pentru
acoperirea riscurilor de pia˛„

1.7.

(—) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI PROPRII

1.8.
1.8.1.

Elemente memorandum:
Excedent/Deficit de provizioane, Ón cazul utiliz„rii
abord„rii bazate pe modele interne de rating

Regulamentul nr. 22/27/14.12.2006, art. 5 alin. (2)
=-Max[1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5 — (cerin˛ele
totale de capital pentru riscurile de pozi˛ie, de
schimb valutar ∫i de marf„); 0]
Elemente deductibile din fondurile proprii, specifice
Rom‚niei, nealocate fondurilor proprii de nivel 1, 2
sau 3
=1.8.1.1+1.8.1.2
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1.6.5.

1.8.1.1. Valoarea provizioanelor Ón cazul utiliz„rii abord„rii
bazate pe modele interne de rating

Ajust„rile de valoare ∫i provizioanele aferente
expunerilor men˛ionate la art. 65 din Regulamentul
nr. 15/20/14.12.2006 privind tratamentul riscului de
credit pentru institu˛iile de credit ∫i firmele de
investi˛ii potrivit abord„rii bazate pe modele interne
de rating

1.8.1.1*) Din care:
Provizioane generale/Depreciere colectiv„
1.8.1.1**) Din care:
Provizioane specifice/Depreciere individual„
1.8.1.1***)Din care:
Rezerve din reevaluarea creditelor
1.8.1.2. (—) Valoarea pierderilor a∫teptate Ón cazul utiliz„rii
abord„rii bazate pe modele interne de rating

Valoarea pierderilor a∫teptate calculate Ón
conformitate cu prevederile art. 59, 60 ∫i 64 din
Regulamentul nr. 15/20/14.12.2006 privind
tratamentul riscului de credit pentru institu˛iile de
credit ∫i firmele de investi˛ii potrivit abord„rii
bazate pe modele interne de rating, dup„ cum se
men˛ioneaz„ la art. 65 din cadrul aceluia∫i
regulament.
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Referin˛e legale ∫i comentarii

1.8.2.

Valoarea brut„ a Ómprumuturilor subordonate

F„r„ a se lua Ón calcul reducerea sumei eligibile
pe parcursul a 5 ani Ónainte de scaden˛„
Art. 16 alin. (2) lit. c) din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006 privind fondurile proprii ale
institu˛iilor de credit ∫i ale firmelor de investi˛ii

1.8.3.

Capitalul ini˛ial minim solicitat

Art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 99/2006 coroborat cu art. 11 din Regulamentul
nr. 18/23/14.12.2006 privind fondurile proprii ale
institu˛iilor de credit ∫i ale firmelor de investi˛ii

Semn„tur„ autorizat„,

....................................................
(numele, prenumele ∫i func˛ia)

..................................................................
(numele, prenumele ∫i func˛ia)
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Semn„tur„ autorizat„,

or

Œntocmit,
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..........................................................
(numele, prenumele ∫i telefonul)
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BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind autorizarea procesului de fuziune prin absorb˛ie a UniCredit Rom‚nia — S.A.
de c„tre Banca Comercial„ HVB ﬁiriac — S.A.
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Av‚nd Ón vedere solicitarea de autorizare a procesului de fuziune, formulat„ de Banca Comercial„ HVB ﬁiriac —
S.A. (banc„ absorbant„) ∫i UniCredit Rom‚nia — S.A. (banc„ absorbit„), prin Scrisoarea Ónregistrat„ la Banca Na˛ional„
a Rom‚niei sub nr. 07251 din 16 martie 2007,
Ón conformitate cu prevederile art. 92 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de
credit ∫i adecvarea capitalului ∫i cu prevederile art. 3 din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2000 privind
fuziunea ∫i divizarea b„ncilor,
Ón temeiul art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se autorizeaz„ procesul de fuziune prin
absorb˛ie a UniCredit Rom‚nia — S.A. de c„tre Banca
Comercial„ HVB ﬁiriac — S.A., conform proiectului de
fuziune anexat cererii de autorizare, cu amendamentele
aprobate prin hot„r‚rile nr. 1 ∫i 2 ale adun„rilor generale
extraordinare ale ac˛ionarilor B„ncii Comerciale HVB ﬁiriac —
S.A., respectiv UniCredit Rom‚nia — S.A., din data de
9 martie 2007.

Art. 2. — Hot„r‚rea privind autorizarea procesului de
fuziune prin absorb˛ie a UniCredit Rom‚nia — S.A. de
c„tre Banca Comercial„ HVB ﬁiriac — S.A. are valabilitate
6 luni de la data comunic„rii.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„ B„ncii
Comerciale HVB ﬁiriac — S.A. ∫i UniCredit Rom‚nia —
S.A.

p. Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Florin Georgescu

Bucure∫ti, 22 mai 2007.
Nr. 10.
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BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a UniCredit Rom‚nia — S.A.,
ca urmare a autoriz„rii procesului de fuziune prin absorb˛ie a UniCredit Rom‚nia — S.A.
de c„tre Banca Comercial„ HVB ﬁiriac — S.A.
Av‚nd Ón vedere solicitarea B„ncii
Scrisoarea Ónregistrat„ la Banca Na˛ional„
Ón temeiul prevederilor art. 41 alin.
de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale
fuziunea ∫i divizarea b„ncilor,

Comerciale HVB ﬁiriac — S.A. ∫i a UniCredit Rom‚nia — S.A., formulat„ prin
a Rom‚niei sub nr. 07251 din 16 martie 2007,
(1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile
art. 6 alin (1) din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2000 privind

Banca Na˛ional„ a Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e:
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Art. 2. — Hot„r‚rea privind retragerea autoriza˛iei
UniCredit Rom‚nia — S.A. va produce efecte Óncep‚nd cu
data fuziunii.
Art. 3. — Originalul autoriza˛iei retrase se va restitui
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei Ón termenul prev„zut la art. 7
din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2000 privind
fuziunea ∫i divizarea b„ncilor.

pe

Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria A
nr. 000008 din data de 25 iunie 1997 a UniCredit Rom‚nia —
S.A., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Ghe˛arilor
nr. 23—25, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare
RO 9343193, Ónregistrat„ la registrul comer˛ului sub
nr. J40/2387/1997, ca urmare a autoriz„rii procesului de
fuziune prin absorb˛ie a UniCredit Rom‚nia — S.A. de
c„tre Banca Comercial„ HVB ﬁiriac — S.A.
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p. Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Florin Georgescu
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Bucure∫ti, 22 mai 2007.
Nr. 11.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
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OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
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DECIZIE
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Protocolului av‚nd drept obiect
Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate Ón scop comercial,
destinate exclusiv comunic„rii publice Ón scop ambiental ∫i lucrativ
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1312 alin. (2) ∫i ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 1 din Decizia directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 167/2007 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei
privind reproducerea fonogramelor publicate Ón scop comercial, destinate exclusiv comunic„rii publice Ón scop ambiental ∫i
lucrativ, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007,
˛in‚nd cont de Referatul nr. SG/5.191 din 24 mai 2007 al Direc˛iei registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii cu publicul,
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Protocolul av‚nd drept obiect Metodologia
privind reproducerea fonogramelor publicate Ón scop
comercial, destinate exclusiv comunic„rii publice Ón scop
ambiental ∫i lucrativ, Óncheiat Óntre organismul de
gestiune colectiv„ Uniunea Produc„torilor de Fonograme
din Rom‚nia (UPFR), pe de o parte, ∫i Societatea

Comercial„ SPLENDID SERVICES — S.R.L., Societatea
Comercial„ PRINSART — S.R.L. ∫i Societatea
Comercial„ SOUND & DECOR PARTY — S.R.L., pe de
alt„ parte, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta decizie.
Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Uniunea Produc„torilor de Fonograme din
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Rom‚nia (UPFR), cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector
al remunera˛iilor reprezent‚nd drepturile patrimoniale
cuvenite produc„torilor de fonograme pentru repertoriul

gestionat de c„tre acesta, stabilite prin protocolul
men˛ionat la art. 1.
Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

p. Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu
Bucure∫ti, 24 mai 2007.
Nr. 192.

ANEX√

Protocol av‚nd drept obiect
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produc„torilor de fonograme, atrage aplicarea sanc˛iunilor
prev„zute de lege.
4. Licen˛ierea reproducerii fonogramelor se solicit„ de
c„tre utilizator anual Ónainte de Ónceperea activit„˛ii, ini˛ial
Ón baza unei liste provizorii de fonograme, ce va cuprinde
men˛iunile referitoare la titlul fonogramei, artist
interpret/forma˛ie, produc„tor/coproduc„tor, anul primei
public„ri, ˛ara ∫i num„rul de catalog, depus„ la sediul
organismului de gestiune colectiv„, urm‚nd ca pe parcursul
sau la sf‚r∫itul anului Ón curs s„ fie declarat„ lista
complet„ a fonogramelor reproduse cu acelea∫i men˛iuni Ón
format electronic cu o adres„ de Ónaintare semnat„ ∫i
∫tampilat„ de reprezentantul legal.
5. (1) Reproducerea fonogramelor se poate face pe
orice tip de suport, precizat la ob˛inerea licen˛ei.
(2) Este interzis„ distribuirea cu titlu oneros sau gratuit
a suporturilor pe care a fost reprodus pachetul de
fonograme.
6. (1) Reproducerea unui pachet de fonograme Ón
scopul comercializ„rii aparaturii audio (tonomate, MP3,
karaoke etc.) prev„zut„ cu pachet de fonograme se poate
face numai Ón urma ob˛inerii licen˛ei neexclusive din partea
organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor conexe ale
produc„torilor de fonograme, Ón schimbul unei remunera˛ii.
(2) Remunera˛ia men˛ionat„ la subpct. (1) este stabilit„
conform tabelului urm„tor ∫i va fi indexat„ anual ˛in‚ndu-se
cont de indicele de infla˛ie:
Tabelul nr. 1
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1. (1) Utilizatorii, persoane fizice autorizate sau juridice,
care reproduc fonograme publicate Ón scop comercial sau
reproduceri ale acestora Ón scopul comunic„rii publice au
obliga˛ia s„ ob˛in„ din partea organismului de gestiune
colectiv„ a drepturilor conexe ale produc„torilor de
fonograme o licen˛„ neexclusiv„ pentru reproducerea
fonogramelor Ón schimbul unei remunera˛ii.
(2) Persoana juridic„ se consider„ licen˛iat„ exclusiv
pentru activitatea angaja˛ilor s„i de reproducere a
fonogramelor publicate Ón scop comercial sau a
reproducerilor acestora Ón scopul comunic„rii publice.
(3) Licen˛a neexclusiv„ este personal„ ∫i nu poate fi
cesionat„ unui ter˛.
(4) Reproducerea men˛ionat„ la subpct. (1) este
destinat„ exclusiv comunic„rii publice a fonogramelor Ón
scop ambiental sau lucrativ.
(5) Remunera˛ia men˛ionat„ la subpct. (1) se constituie
Óntr-o sum„ forfetar„ de 1.200 lei/an, indiferent de num„rul
fonogramelor reproduse din repertoriul organismului de
gestiune colectiv„ al produc„torilor de fonograme, ∫i va fi
indexat„ anual ˛in‚ndu-se cont de indicele de infla˛ie. La
aceast„ sum„ se adaug„ TVA.
2. Comunicarea public„ a fonogramelor reproduse de
c„tre utilizatori se poate face exclusiv Ón spa˛iile pentru
care s-a ob˛inut, din partea organismelor de gestiune
colectiv„ a drepturilor conexe ale arti∫tilor interpre˛i sau
executan˛i sau ale produc„torilor de fonograme, licen˛a
neexclusiv„ pentru utilizarea fonogramelor Ón scop
ambiental ∫i/sau lucrativ ∫i pentru care s-a achitat
remunera˛ia aferent„ acestei utiliz„ri. Totodat„, de˛in„torul
cu orice titlu al spa˛iului Ón care are loc comunicarea
public„ va interzice accesul utilizatorilor prev„zu˛i la pct. 1
subpct. (1) care nu de˛in licen˛a neexclusiv„ din partea
organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor conexe ale
produc„torilor de fonograme pentru reproducerea acestora.
3. Utilizarea Ón spa˛ii publice a fonogramelor reproduse,
Ón lipsa licen˛ei neexclusive privind pachetul de fonograme
ob˛inute din partea organismului de gestiune colectiv„ al

el

or

fiz
i

privind reproducerea fonogramelor publicate Ón scop comercial, destinate exclusiv comunic„rii publice
Ón scop ambiental ∫i lucrativ

Num„r fonograme

Valoare/fonogram„

interval 1—1.000 fonograme
interval 1.001—2.500 fonograme
peste 2.500 fonograme

1 leu/fonogram„
0,75 lei/fonogram„
0,5 lei/fonogram„

La aceste sume se adaug„ TVA.
(3) Licen˛a neexclusiv„ pentru reproducerea pachetului
de fonograme Ón cazul subpct. (1) va fi acordat„ pentru
fiecare aparat comercializat care se va individualiza prin
seria ∫i num„rul unit„˛ii de memorie.
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7. Licen˛ierea reproducerii pachetului de fonograme
conform pct. 6 subpct. (1) se realizeaz„ de c„tre utilizator
pentru respectivul pachet, Ón baza listei de fonograme, ce
va cuprinde men˛iunile referitoare la titlul fonogramei, artist
interpret/forma˛ie, produc„tor/coproduc„tor, anul primei
public„ri, ˛ara ∫i num„rul de catalog, depus„ la sediul
organismului de gestiune colectiv„.

ce

8. Organismul de gestiune colectiv„ desemnat de Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor drept colector pentru
drepturile produc„torilor de fonograme poate numi unul sau
2 delega˛i pentru monitorizarea utiliz„rii fonogramelor
reproduse Ón scop ambiental ori lucrativ, av‚nd acces liber
Ón spa˛iile Ónchise sau deschise unde se realizeaz„
comunicarea public„, Ón baza legitima˛iilor emise de
organismul de gestiune colectiv„ sau a altor documente
doveditoare (delega˛ie), put‚nd utiliza echipamente de
Ónregistrare audio ∫i/sau video portabile.

9. Remunera˛iile stabilite se pot modifica anual,
Óncep‚nd cu prima lun„ a anului urm„tor celui Ón care s-a
publicat prezenta metodologie, de c„tre organismul de
gestiune colectiv„ desemnat de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile
produc„torilor de fonograme, pe baza indicelui de infla˛ie
stabilit la nivel na˛ional.
10. Aceste modific„ri se depun la Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, urm‚nd a fi publicate Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala organismului de
gestiune colectiv„, prin decizie a directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor, emis„ Ón
termen de 5 zile de la data depunerii.
11. Modific„rile devin efective Óncep‚nd cu luna
urm„toare public„rii.
12. Prezenta metodologie intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Unitatea Produc„torilor de Fonograme
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director executiv UPFR

Splendid Services
Constantin Constantin,
director general
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