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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 388/8.VI.2007

LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil pl„˛ilor
compensatorii efectuate c„tre angaja˛ii locali ai Delega˛iei
Comisiei Europene Ón Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 122 din 21 decembrie 2006 privind regimul fiscal aplicabil pl„˛ilor
compensatorii efectuate c„tre angaja˛ii locali ai Delega˛iei Comisiei Europene
Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.036
din 28 decembrie 2006.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
Nr. 147.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal
aplicabil pl„˛ilor compensatorii efectuate c„tre angaja˛ii locali
ai Delega˛iei Comisiei Europene Ón Rom‚nia

D

2

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

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil pl„˛ilor
compensatorii efectuate c„tre angaja˛ii locali ai Delega˛iei Comisiei Europene
Ón Rom‚nia ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 578.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. I. — Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie
1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 44, dup„ alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Œnv„˛„torii/institutorii care predau Ón Ónv„˛„m‚ntul primar din ∫colile
cu predare Ón limba minorit„˛ilor na˛ionale au aceea∫i norm„ didactic„
prev„zut„ Ón planurile de Ónv„˛„m‚nt pentru ∫colile cu limba de predare
rom‚n„. Pentru orele efectuate Ón plus fa˛„ de norm„, ace∫tia sunt
remunera˛i prin plata cu ora.“
2. La articolul 49, alineatul (4) se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Personalul didactic prev„zut la art. 44 alin. (2 1 ) ∫i (4) este
salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) ∫i ale art. 43.“
Art. II. — Plata orelor efectuate Ón plus fa˛„ de norm„, prev„zute la
art. 44 alin. (2 1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aplic„ Óncep‚nd cu anul
∫colar 2007—2008.

rm

ăr

ii
g

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
Nr. 148.

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 579.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 388/8.VI.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. I. — Art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din
16 iulie 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Dup„ alineatul (4) se introduc dou„ noi alineate, alineatele (41) ∫i
2
(4 ), cu urm„torul cuprins:
î(41) Œn Ónv„˛„m‚ntul primar, orele de educa˛ie fizic„ prev„zute Ón
planurile de Ónv„˛„m‚nt sunt predate de profesori cu studii superioare de
specialitate, fiind incluse Ón norma acestora sau prin plata cu ora ori cu
cumul.
(42) Œn situa˛ia Ón care predarea orelor de educa˛ie fizic„ nu se poate
face de profesor cu studii de specialitate, acestea sunt predate de
Ónv„˛„torul/institutorul clasei.“
Art. II. — Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie
1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu complet„rile
aduse prin prezenta lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

fo

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

DORU IOAN T√R√CIL√

iv

in

BOGDAN OLTEANU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

es

tin

at

ex

cl

us

Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
Nr. 149.

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 44
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

D

4

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

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea art. 44 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 580.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 388/8.VI.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 108 din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

or
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î(2) Copiii personalului didactic aflat Ón activitate sau pensionat dup„
cel pu˛in 10 ani de activitate didactic„ sunt scuti˛i de plata taxelor de
Ónscriere la concursurile de admitere Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i beneficiaz„
de gratuitate la cazarea Ón c„mine ∫i internate.“
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2)
al art. 108 din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic

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

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea alin. (2) al
art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 581.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 388/8.VI.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind Ónfiin˛area Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 216/2004 privind Ónfiin˛area
Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 494 din 1 iunie
2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Personalul prev„zut la alin. (1) beneficiaz„ de toate
drepturile de personal prev„zute Ón legisla˛ie ∫i Ón contractul
colectiv de munc„ Ón vigoare, precum ∫i de alimenta˛ia de
protec˛ie necesar„ la sta˛iile meteorologice amplasate la

ce

altitudini de peste 600 mdM ∫i la sta˛iile meteorologice
izolate din Delta Dun„rii. Locurile de munc„ pentru care se
acord„ alimenta˛ie de protec˛ie se stabilesc prin
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Administra˛iei
Na˛ionale de Meteorologie, iar cuantumul acesteia se
negociaz„ cu sindicatele din domeniu, Ón func˛ie de
posibilit„˛ile financiare ale administra˛iei Ón cadrul colectivului
de munc„.“
2. Anexa nr. 1 îSucursalele Administra˛iei Na˛ionale de
Meteorologie“ va avea urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. 1

Nr.
crt.

Sediul

tu
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a
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Municipiul Cluj-Napoca, Str. V‚n„torului nr. 17, jude˛ul Cluj
Municipiul Timi∫oara, str. Gheorghe Adam nr. 15, jude˛ul Timi∫
Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3A, jude˛ul Dolj
Municipiul Sibiu, Str. Some∫ului nr. 49, jude˛ul Sibiu
Municipiul Ia∫i, str. V„sc„u˛eanu nr. 10, jude˛ul Ia∫i
Municipiul Constan˛a, bd. Mamaia nr. 300, jude˛ul Constan˛a
Comuna Afuma˛i, ∫os. Bucure∫ti—Urziceni nr. 6, jude˛ul Ilfov
Municipiul Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti—Ploie∫ti nr. 97, sectorul 1“

ra

Regional Transilvania Nord
Regional Banat—Cri∫ana
Regional Oltenia
Regional Transilvania Sud
Regional Moldova
Regional Dobrogea
Regional Muntenia
Meteorologie
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Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic
Meteorologic
Na˛ional„ de

ăr

Centrul
Centrul
Centrul
Centrul
Centrul
Centrul
Centrul
™coala
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Denumirea sucursalei
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SUCURSALELE ADMINISTRAﬁIEI NAﬁIONALE DE METEOROLOGIE

iv

in

fo

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

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
Nr. 151.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
Legii nr. 216/2004 privind Ónfiin˛area Administra˛iei Na˛ionale
de Meteorologie
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea Legii
nr. 216/2004 privind Ónfiin˛area Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 582.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 388/8.VI.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2006
privind supravegherea suplimentar„ a institu˛iilor de credit, a societ„˛ilor de asigurare
∫i/sau de reasigurare, a societ„˛ilor de servicii de investi˛ii financiare ∫i a societ„˛ilor
de administrare a investi˛iilor dintr-un conglomerat financiar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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financiare holding mixte se Ónt‚lnesc periodic, pentru a
discuta aspecte de interes comun Ón ceea ce prive∫te
activitatea conglomeratului financiar. La aceste Ónt‚lniri pot
fi invitate ∫i persoanele care exercit„ responsabilit„˛i de
administrare ∫i/sau conducere a societ„˛ii financiare holding
mixte ∫i, respectiv, a entit„˛ilor reglementate din
conglomeratul financiar.“
6. La articolul 43, litera a) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îa) Óncheierea unui acord cu administratorii sau, dup„
caz, cu membrii directoratului societ„˛ii financiare holding
mixte, care s„ cuprind„ un program de m„suri de
remediere;“.
7. La articolul 44, literele b), d) ∫i e) ale alineatului (1) se
modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
îb) suspendarea din func˛ie pe o perioad„ determinat„ a
uneia sau a mai multor persoane care exercit„
responsabilit„˛i de administrare ∫i/sau conducere a
societ„˛ii;
...............................................................................................
d) amend„ aplicat„ persoanelor care exercit„
responsabilit„˛i de administrare ∫i/sau conducere a
societ„˛ii, Óntre 1—6 remunera˛ii nete, conform nivelului
acestora Ón luna precedent„ datei la care s-a constatat
fapta;
e) dispunerea Ónlocuirii, de c„tre societatea financiar„
holding mixt„, a persoanei/persoanelor care exercit„
responsabilit„˛i de administrare ∫i/sau conducere a
societ„˛ii.“
8. La articolul 44, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Pe perioada suspend„rii din func˛ie, dispus„ de
coordonator Ón baza alin. (1) lit. b), se va asigura de c„tre
societatea financiar„ holding mixt„ desemnarea
persoanei/persoanelor care s„ exercite interimar
responsabilit„˛i de administrare ∫i/sau conducere, cu
respectarea prevederilor art. 36 alin. (2).“
9. La articolul 44, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Sanc˛iunile prev„zute la alin. (1) lit. b), d) ∫i e) se
aplic„ persoanelor vinovate de executarea Ón mod
necorespunz„tor a responsabilit„˛ilor de administrare ∫i/sau
conducere.“
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind
supravegherea suplimentar„ a institu˛iilor de credit, a
societ„˛ilor de asigurare ∫i/sau de reasigurare, a societ„˛ilor
de servicii de investi˛ii financiare ∫i a societ„˛ilor de
administrare a investi˛iilor dintr-un conglomerat financiar,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, cu urm„toarele modific„ri
∫i complet„ri:
1. La articolul 28, litera d) a alineatului (3) se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
îd) principalii ac˛ionari ∫i persoanele care exercit„
responsabilit„˛i de administrare ∫i/sau conducere a
conglomeratului financiar;“.
2. La articolul 30, litera a) a alineatului (1) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îa) modific„ri ale structurii ac˛ionariatului, ale structurii
organizatorice sau ale structurii de administrare ∫i
conducere ale entit„˛ilor reglementate dintr-un conglomerat
financiar, care necesit„ aprobarea sau autorizarea
autorit„˛ilor competente;“.
3. Articolul 36 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 36. — (1) Administrarea ∫i/sau conducerea
activit„˛ii unei societ„˛i financiare holding mixte, persoan„
juridic„ rom‚n„, trebuie s„ fie asigurat„ de dou„ persoane.
(2) Persoanele c„rora le sunt Óncredin˛ate responsabilit„˛i
de administrare ∫i/sau conducere, Ón calitate de
administratori, directori, membri ai consiliului de
supraveghere sau ai directoratului, dup„ caz, trebuie s„
aib„ reputa˛ie adecvat„ ∫i experien˛„ suficient„ pentru
exercitarea responsabilit„˛ilor Óncredin˛ate.
(3) Societ„˛ile financiare holding mixte trebuie s„ notifice
coordonatorului numirea Ón func˛ie a persoanelor prev„zute
la alin. (2), inclusiv Ón situa˛ia Ón care coordonatorul este o
autoritate competent„ dintr-un alt stat membru, Ón condi˛iile
stabilite prin reglement„ri.
(4) Coordonatorul urm„re∫te Ón permanen˛„ Óndeplinirea
cerin˛elor prev„zute la alin. (2), dispun‚nd m„surile sau
sanc˛iunile care se impun Ón caz de nerespectare a
acestora, prev„zute la art. 43, respectiv la art. 44.“
4. La articolul 37, alineatul (2) se abrog„.
5. La articolul 40, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Coordonatorul Ómpreun„ cu celelalte autorit„˛i
competente relevante ∫i auditorii financiari ai societ„˛ii
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(2) Aplicarea sanc˛iunilor nu Ónl„tur„ r„spunderea
material„, civil„ sau penal„, dup„ caz.
Art. 502. — (1) Actele prin care se aplic„ m„suri sau
sanc˛iuni de c„tre coordonator, potrivit dispozi˛iilor art. 43
∫i 44, pot fi contestate la organul de conducere al
coordonatorului, Ón termen de 15 zile de la comunicare.
Coordonatorul se pronun˛„ prin hot„r‚re motivat„, Ón
termen de 30 de zile de la data sesiz„rii.
(2) Hot„r‚rea coordonatorului poate fi atacat„ la Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Ón termen de 15 zile de la
comunicare.
(3) P‚n„ la adoptarea unei hot„r‚ri de c„tre
coordonator, potrivit alin. (1), sau p‚n„ la pronun˛area unei
hot„r‚ri definitive ∫i irevocabile de c„tre instan˛a
judec„toreasc„, potrivit alin. (2), executarea actelor emise
de coordonator nu se suspend„.“

fiz
i

10. Articolul 50 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 50. — (1) Constatarea faptelor prev„zute la art. 44
se face de c„tre personalul Ómputernicit Ón acest sens de
coordonator, care exercit„ atribu˛ii de supraveghere a
respect„rii dispozi˛iilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Actele cu privire la o societate financiar„ holding
mixt„, prin care sunt aplicate m„suri sau sanc˛iuni potrivit
dispozi˛iilor art. 43 ∫i 44, se emit de c„tre coordonator.
Prevederile legale sectoriale referitoare la emiterea actelor
de aplicare a m„surilor sau sanc˛iunilor cu privire la
entit„˛ile reglementate se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
11. Dup„ articolul 50 se introduc dou„ noi articole,
articolele 501 ∫i 502, cu urm„torul cuprins:
îArt. 50 1. — (1) Aplicarea sanc˛iunilor prev„zute la
art. 44 se prescrie Ón termen de un an de la data
constat„rii faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data
s„v‚r∫irii faptei.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea
suplimentar„ a institu˛iilor de credit, a societ„˛ilor
de asigurare ∫i/sau de reasigurare, a societ„˛ilor de servicii
de investi˛ii financiare ∫i a societ„˛ilor de administrare
a investi˛iilor dintr-un conglomerat financiar
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentar„ a
institu˛iilor de credit, a societ„˛ilor de asigurare ∫i/sau de reasigurare, a
societ„˛ilor de servicii de investi˛ii financiare ∫i a societ„˛ilor de administrare
a investi˛iilor dintr-un conglomerat financiar ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 583.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru introducerea m„surilor de Ónt„rire a securit„˛ii portuare
Av‚nd Ón vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securit„˛ii navelor ∫i a
instala˛iilor portuare,
˛in‚nd seama de prevederile Deciziei Consiliului Uniunii Europene 1999/468/CE de stabilire a normelor privind
exercitarea competen˛elor de executare conferite Comisiei,
Ón timpul prevederilor art. 2 pct. 18 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 367/2007 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,

ce

ministrul transporturilor emite urm„torul ordin:
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Art. 1. — (1) Prezentul ordin introduce m„suri de
Ónt„rire a securit„˛ii portuare Ón fa˛a amenin˛„rii atentatelor
la adresa securit„˛ii.
(2) M„surile prev„zute la alin. (1) constau Ón:
a) norme de baz„ comune cu privire la m„surile de
securitate portuar„;
b) un mecanism de aplicare a acestor norme;
c) mecanisme corespunz„toare de monitorizare a
conformit„˛ii.

supraveghea aplicarea m„surilor de securitate portuar„
prev„zute de prezentul ordin:
b) autoritate pentru securitatea portuar„ — autoritatea
responsabil„ cu problemele de securitate dintr-un anumit
port sau zon„ de pe canalele navigabile unde se afl„
instala˛ii portuare, denumit„ Ón continuare ASP;
c) instala˛ie portuar„ — o loca˛ie Ón care are loc
interfa˛a nav„/port ∫i care include zone cum sunt: locul de
ancorare, danele de a∫teptare, ecluzele de pe canalele
navigabile ∫i zonele de abordare dinspre mare, dup„ caz;
d) interfa˛„ nav„/port — interac˛iunile care au loc atunci
c‚nd o nav„ este Ón mod direct ∫i imediat afectat„ de
activit„˛i care implic„ mi∫c„ri de persoane sau de m„rfuri,
manevre de ecluzare sau asigurarea de servicii portuare
Ónspre sau dinspre nav„;
e) organiza˛ie de securitate recunoscut„ — o organiza˛ie
care are experien˛a adecvat„ Ón materie de securitate ∫i un
nivel adecvat de cuno∫tin˛e despre porturi ∫i opera˛iuni
portuare ∫i care poate fi autorizat„ s„ efectueze o activitate
de evaluare conform cerin˛elor prezentului ordin;
f) port — suprafa˛a delimitat„ din teritoriul na˛ional,
situat„ la malul m„rii sau al unei c„i navigabile, protejat„
natural sau artificial Ómpotriva valurilor, v‚nturilor, curen˛ilor
∫i ghe˛urilor, construit„ ∫i echipat„ astfel Ónc‚t s„ permit„,
Ón principal, primirea ∫i ad„postirea navelor, Ónc„rcarea,
desc„rcarea, transbordarea, depozitarea m„rfurilor, primirea
∫i expedierea acestora cu mijloace de transport, Ómbarcarea
∫i debarcarea pasagerilor. Portul cuprinde totalitatea
acvatoriilor, terenurilor, construc˛iilor hidrotehnice, ∫enalelor
de acces, radelor interioare, cl„dirilor, magaziilor,
platformelor, c„ilor ferate, drumurilor, instala˛iilor ∫i
echipamentelor aflate Ón perimetrul acestuia;
g) punct de contact pentru securitatea portuar„ —
organismul desemnat pentru a servi drept punct de contact
pentru Comisia European„ ∫i celelalte state membre ∫i
pentru a facilita, urm„ri ∫i furniza informa˛ii cu privire la
aplicarea m„surilor de securitate portuar„ prev„zute de
prezentul ordin;
h) zone de interes — zonele Ón care se desf„∫oar„
activit„˛i legate de porturi — zonele libere, instituite conform
legii, situate Ón vecin„tatea porturilor — ∫i zonele de pe
canalele navigabile unde se afl„ instala˛ii portuare.
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Art. 2. — (1) M„surile prev„zute la art. 1 trebuie
respectate Ón porturi ∫i Ón zonele unde se desf„∫oar„
activit„˛i legate de porturi.
(2) M„surile prev„zute de prezentul ordin se aplic„
fiec„rui port situat pe teritoriul Rom‚niei, Ón care se g„sesc
una sau mai multe instala˛ii portuare ce fac obiectul unui
plan de securitate a instala˛iilor portuare, aprobat conform
Regulamentului (CE) nr. 725/2004, inclusiv zonelor unde se
desf„∫oar„ activit„˛i legate de porturi ∫i Ón care se g„sesc
una sau mai multe instala˛ii portuare.
(3) Prezentul ordin nu se aplic„ instala˛iilor militare din
porturi.
(4) Ministerul Transporturilor, denumit Ón continuare MT,
stabile∫te, Ón sensul prezentului ordin, limitele tuturor
porturilor ∫i zonelor unde se desf„∫oar„ activit„˛i legate de
porturi, lu‚nd Ón considerare, Ón mod corespunz„tor,
informa˛iile care rezult„ Ón urma evalu„rii securit„˛ii
portuare.
(5) Œn cazul Ón care limitele unei instala˛ii portuare, Ón
sensul Regulamentului (CE) nr. 725/2004, au fost stabilite
astfel Ónc‚t s„ Ónglobeze portul, dispozi˛iile relevante din
Regulamentul (CE) nr. 725/2004 prevaleaz„ asupra acelora
din prezentul ordin.
Defini˛ii
Art. 3. — Œn Ón˛elesul prezentului ordin, termenii folosi˛i
se definesc dup„ cum urmeaz„:
a) autoritatea competent„ pentru securitate portuar„ —
MT, autoritatea desemnat„ pentru a coordona ∫i
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Planul de securitate portuar„
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c) Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Canalelor
Navigabile“ — S.A. Constan˛a — pentru porturile Medgidia,
Basarabi, Ovidiu, Lumini˛a, inclusiv ecluzele de pe canalele
navigabile Dun„re — Marea Neagr„.

or

b) Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor Dun„rii
Maritime“ — S.A. Gala˛i — pentru porturile Br„ila, Gala˛i ∫i
Tulcea, inclusiv zonele libere situate Ón vecin„tatea acestor
porturi;

el

a) Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor Maritime
Constan˛a“ — S.A. — pentru porturile maritime Constan˛a,
Midia ∫i Mangalia;

an

(2) Func˛ia de autoritate pentru securitatea portuar„ va
fi Óndeplinit„ de:

rs
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Art. 5. — (1) Autoritatea competent„ pentru securitatea
portuar„ este Ministerul Transporturilor, autoritate de stat Ón
domeniul transporturilor, care este desemnat ∫i ca
autoritate competent„ pentru securitatea maritim„ conform
Regulamentului (CE) nr. 725/2004.

pe

Autoritatea pentru securitatea portuar„

a

Art. 4. — La aplicarea m„surilor de securitate portuar„
introduse prin prezentul ordin, ASP se vor asigura c„
acestea sunt corelate cu m„surile prev„zute de
Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

Art. 7. — (1) Œn baza concluziilor evalu„rilor securit„˛ii
portuare, ASP se asigur„ c„ se Óntocmesc ∫i se
actualizeaz„ planurile de securitate portuar„. Planurile de
securitate portuar„ se Óntocmesc conform specificit„˛ii
diferitelor sec˛iuni ale unui port sau zone de interes ∫i
integreaz„ planurile de securitate pentru instala˛iile portuare
din limitele acestora stabilite Ón temeiul Regulamentului
(CE) nr. 725/2004.
(2) Planurile de securitate portuar„ vor fi realizate de o
organiza˛ie de securitate recunoscut„ de MT, alta dec‚t
cea care a realizat evaluarea securit„˛ii portuare pentru
portul sau zona de interes respectiv„, desemnat„ de ASP.
(3) Planurile de securitate portuar„ se aprob„ de c„tre
ministrul transporturilor, prin ordin.
(4) Planurile de securitate portuar„ identific„, pentru
fiecare nivel de securitate prev„zut la art. 8:
a) procedurile care trebuie urmate;
b) m„surile care trebuie puse Ón aplicare;
c) ac˛iunile care trebuie Óntreprinse.
(5) Fiecare plan de securitate portuar„ ia Ón considerare
cel pu˛in cerin˛ele detaliate prev„zute Ón anexa nr. 2. Dup„
caz ∫i Ón m„sura Ón care este necesar, planul de securitate
portuar„ include Ón special m„suri de securitate care
trebuie s„ se aplice pasagerilor ∫i vehiculelor ce urmeaz„
s„ fie Ómbarcate pe nave maritime care transport„ pasageri
∫i vehicule. Œn cazul serviciilor de transport maritim
interna˛ional, ASP coopereaz„ la evaluarea securit„˛ii cu
statele membre Ón cauz„.
(6) Punerea Ón aplicare a planurilor de securitate
portuar„ este monitorizat„ de c„tre MT. Monitorizarea este
corelat„ cu alte activit„˛i de control desf„∫urate Ón port.
(7) ASP se asigur„ c„ se desf„∫oar„ exerci˛ii adecvate,
lu‚nd Ón considerare cerin˛ele de baz„ privind exerci˛iile de
preg„tire pentru securitate, enumerate Ón anexa nr. 3.
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Corelarea cu m„surile luate prin aplicarea
Regulamentului (CE) nr. 725/2004
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(3) Pentru porturile aflate Ón administra˛ia autorit„˛ilor
publice locale, func˛ia de autoritate pentru securitate
portuar„ va fi Óndeplinit„ de c„tre administratorii desemna˛i
de c„tre aceste administra˛ii.
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(4) Pentru porturile private, func˛ia de autoritate pentru
securitate portuar„ va fi Óndeplinit„ de c„tre administratorii
desemna˛i de proprietarii porturilor.
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(5) ASP sunt responsabile de punerea Ón aplicare a
planurilor de securitate portuar„ Ón baza concluziilor
evalu„rilor de securitate portuar„.
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Evaluarea securit„˛ii portuare
Art. 6. — (1) ASP se vor asigura c„ se realizeaz„
evalu„ri ale securit„˛ii portuare pentru porturile ∫i zonele de
interes aflate sub inciden˛a prezentului ordin. Aceste
evalu„ri trebuie s„ ˛in„ cont Ón mod corespunz„tor de
specificul diferitelor sec˛iuni ale unui port sau zone de
interes ∫i, atunci c‚nd consider„ necesar, ale zonelor
adiacente, dac„ acestea au un impact asupra securit„˛ii
portului sau zonei de interes, ∫i iau Ón considerare
evalu„rile pentru instala˛iile portuare din limitele acestora,
evalu„ri realizate Ón temeiul Regulamentului (CE)
nr. 725/2004.
(2) Fiecare evaluare a securit„˛ii portuare se desf„∫oar„
lu‚ndu-se Ón considerare cel pu˛in cerin˛ele prev„zute Ón
anexa nr. 1.
(3) Evalu„rile securit„˛ii portuare se efectueaz„ de c„tre
o organiza˛ie de securitate recunoscut„ ∫i autorizat„
de MT.
(4) Evalu„rile securit„˛ii portuare se aprob„ de c„tre
ministrul transporturilor, prin ordin.

Niveluri de securitate
Art. 8. — (1) MT stabile∫te prin ordin al ministrului un
sistem de niveluri de securitate pentru porturi, zone de
interes sau por˛iuni din acestea, care cuprinde urm„toarele
3 niveluri de securitate dup„ modelul celor stabilite Ón
Regulamentul (CE) nr. 725/2004, astfel:
a) nivelul de securitate 1 — nivelul pentru care sunt
men˛inute permanent m„suri de securitate corespunz„toare
minime;
b) nivelul de securitate 2 — nivelul pentru care se
men˛in m„suri de securitate corespunz„toare suplimentare
pe o perioad„ de timp, ca urmare a cre∫terii riscului de
producere a unui atentat la adresa securit„˛ii;
c) nivelul de securitate 3 — nivelul pentru care se
men˛in m„suri de securitate specifice suplimentare pe o
perioad„ de timp limitat„, Ón cazul Ón care este probabil
sau iminent un atentat la adresa securit„˛ii, de∫i nu este
posibil s„ se identifice ˛inta exact„.
(2) ASP stabilesc nivelurile de securitate valabile pentru
fiecare port sau por˛iune din port, zon„ de interes sau
por˛iuni din acestea. La fiecare nivel de securitate, ASP
pot decide ca, Ón diferite por˛iuni ale unui port sau zon„
de interes, s„ se aplice m„suri de securitate diferite, Ón
func˛ie de concluziile evalu„rii securit„˛ii portuare.
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Art. 15. — (1) Atunci c‚nd se face trimitere la prezentul
articol, se aplic„ prevederile art. 5 ∫i 7 din Decizia
1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea
competen˛elor de executare conferite Comisiei, ˛in‚ndu-se
cont de prevederile art. 8 din aceast„ decizie.
(2) Termenul stabilit Ón conformitate cu prevederile art. 5
alin. 6 din decizia prev„zut„ la alin. (1) este de o lun„.
Confiden˛ialitatea ∫i diseminarea informa˛iilor
Art. 16. — (1) MT ∫i ASP vor lua m„surile necesare
pentru protec˛ia informa˛iilor la care au acces p„r˛ile
implicate, Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„ relevant„.
(2) Nivelul de acces Ón materie de securitate al
membrilor personalului care desf„∫oar„ inspec˛ii de
securitate sau care manipuleaz„ informa˛ii care au leg„tur„
cu prevederile prezentului ordin se atribuie Ón conformitate
cu legisla˛ia na˛ional„ relevant„.
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Art. 10. — (1) Evalu„rile securit„˛ii portuare se
efectueaz„ anual, iar planurile de securitate portuar„ se
revizuiesc ori de c‚te ori este necesar, dar cel pu˛in o
dat„ la 5 ani.
(2) Revizuirea planurilor de securitate portuar„ se
realizeaz„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele prev„zute la art. 6
sau 7, dup„ caz.
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Revizuiri

Procedura consultativ„

ce

Art. 9. — (1) Pentru fiecare port sau zon„ de interes
va fi desemnat un ofi˛er de securitate portuar„. Fiecare
port sau zon„ de interes va avea, dac„ este necesar, un
ofi˛er de securitate portuar„ diferit, dar, atunci c‚nd este
cazul, un ofi˛er de securitate poate fi responsabil de mai
multe dintre acestea.
(2) Ofi˛erii de securitate portuar„ Óndeplinesc rolul de
persoan„ de contact pentru problemele referitoare la
securitatea portuar„.
(3) Œn cazul Ón care un ofi˛er de securitate portuar„ este
altul
dec‚t
ofi˛erul/ofi˛erii
de
securitate
ai
instala˛iei/instala˛iilor portuare din acel port, stabilit/stabili˛i Ón
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
nr. 725/2004, Óntre ace∫tia trebuie s„ existe o str‚ns„
cooperare.

Art. 14. — Anexele nr. 1–5 se pot modifica
respect‚ndu-se procedura prev„zut„ la art. 15, f„r„ a se
extinde domeniul de aplicare al Directivei 2005/65/CE a
Parlamentului European ∫i a Consiliului din 26 octombrie
2005 privind consolidarea securit„˛ii portuare.

fiz
i

Ofi˛erul de securitate portuar„

Adapt„ri

or

(3) ASP comunic„ tuturor celor interesa˛i nivelul de
securitate aflat Ón vigoare pentru fiecare port, zon„ de
interes sau por˛iune din acestea, precum ∫i orice modific„ri
survenite la acesta.
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Art. 17. — Contraven˛iile la prevederile prezentului
ordin se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, conform legii.
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Organiza˛ie de securitate recunoscut„

Dispozi˛ii finale
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Art. 11. — Œn scopul prezentului ordin, MT va autoriza
organiza˛ii de securitate recunoscute, Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare ∫i cu Óndeplinirea condi˛iilor
prev„zute Ón anexa nr. 4.

ex

Punct de contact pentru securitatea portuar„
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Art. 12. — Punctul de contact pentru securitatea
portuar„ este Direc˛ia General„ Transport Naval din cadrul
MT, denumit„ Ón continuare DGTN, care va transmite
Comisiei Europene lista porturilor ∫i zonelor de interes care
fac obiectul prezentului ordin ∫i o informeaz„ cu privire la
orice modificare adus„ acestei liste.
Punerea Ón aplicare ∫i controlul conformit„˛ii
Art. 13. — (1) Sistemul care asigur„ auditarea adecvat„
∫i periodic„ a planurilor de securitate portuar„ ∫i punerea
Ón aplicare a acestora este prev„zut Ón anexa nr. 5.
(2) DGTN Ón calitate de punct de contact va monitoriza
Ómpreun„ cu Comisia European„ aplicarea prevederilor
prezentului ordin.
(3) Aceast„ monitorizare se va desf„∫ura Ón comun cu
inspec˛iile prev„zute la art. 9 alin. (4) din Regulamentul
(CE) nr. 725/2004.

Art. 18. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin, MT, prin intermediul punctului de contact, va
comunica Comisiei Europene prevederile acestuia.
Art. 19. — DGTN, Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia
Porturilor Maritime Constan˛a“ — S.A., Compania Na˛ional„
îAdministra˛ia Porturilor Dun„rii Maritime“ — S.A. Gala˛i,
Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Canalelor Navigabile“ —
S.A. Constan˛a ∫i administra˛iile porturilor aflate Ón
administrarea autorit„˛ilor publice locale, c‚t ∫i
administratorii desemna˛i pentru porturile private vor duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 20. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 21. — Prezentul ordin transpune prevederile
Directivei 2005/65/CE a Parlamentului European ∫i a
Consiliului din 26 octombrie 2005, privind consolidarea
securit„˛ii portuare, publicat„ Ón JO nr. L 310 din
25 noiembrie 2005, p. 0028—0039.
Art. 22. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 290.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1

Cerin˛e privind evaluarea securit„˛ii portuare
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9. posibilitatea efectelor Ón mas„ ale atentatelor la
adresa securit„˛ii;
10. vulnerabilitatea fiec„rei subzone;
11. toate aspectele organizatorice relevante pentru
securitatea global„ a portului, inclusiv diviziunea tuturor
autorit„˛ilor de securitate, a normelor ∫i a procedurilor
existente;
12. punctele vulnerabile ale securit„˛ii portuare globale
Ón raport cu aspecte organizatorice, legislative ∫i
procedurale;
13. m„surile, procedurile ∫i ac˛iunile destinate s„ reduc„
punctele vulnerabile critice. Se acord„ o aten˛ie deosebit„
necesit„˛ii ∫i mijloacelor de a controla sau restric˛iona
accesul la Óntregul port sau la anumite por˛iuni dintr-un
port, inclusiv identificarea pasagerilor, a personalului portuar
sau a altor lucr„tori, vizitatorilor ∫i membrilor echipajelor de
nav„, cerin˛elor de monitorizare a zonelor sau a activit„˛ilor,
controlului m„rfurilor ∫i al bagajelor. M„surile, procedurile ∫i
ac˛iunile sunt conforme cu riscul perceput, care poate varia
Óntre zonele portuare;
14. modul Ón care m„surile, procedurile ∫i ac˛iunile vor fi
consolidate Ón eventualitatea unei cre∫teri a nivelului de
securitate;
15. cerin˛ele specifice pentru gestionarea problemelor
clasice de securitate, cum ar fi: Ónc„rc„tur„, bagaje,
combustibili pentru nave, provizii sau persoane îsuspecte“,
colete de origine necunoscut„, pericole cunoscute (de
exemplu, bombe). Aceste cerin˛e analizeaz„ condi˛iile de
dezirabilitate fie pentru eliminarea riscului la locul depist„rii
acestuia, fie dup„ deplasarea acestuia Óntr-o zon„ de
securitate;
16. m„surile, procedurile ∫i ac˛iunile care au ca scop
limitarea ∫i diminuarea consecin˛elor;
17. diviziunea sarcinilor care s„ permit„ aplicarea
adecvat„ ∫i corect„ a m„surilor, procedurilor ∫i ac˛iunilor
identificate;
18. acordarea unei aten˛ii deosebite, dup„ caz, rela˛iei
cu alte planuri de securitate (de exemplu, planuri de
securitate a instala˛iilor portuare) ∫i alte m„suri de
securitate existente. De asemenea, se acord„ aten˛ie
rela˛iei cu alte planuri de reac˛ie (de exemplu: planul de
reac˛ie la mareele negre, planul de contingen˛„ portuar„,
planul de interven˛ie medical„, planul pentru dezastrele
nucleare etc.);
19. cerin˛ele de comunicare pentru aplicarea m„surilor ∫i
procedurilor;
20. acordarea unei aten˛ii deosebite m„surilor de
protec˛ie Ómpotriva divulg„rii informa˛iilor sensibile din
punctul de vedere al securit„˛i;
21. cerin˛ele legate de cuno∫tin˛e pe care trebuie s„ le
de˛in„ to˛i cei implica˛i direct ∫i, dup„ caz, publicul larg.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — (1) Evaluarea securit„˛ii portuare reprezint„
temeiul planului de securitate portuar„ ∫i al punerii Ón
aplicare a acestuia. Evaluarea securit„˛ii portuare cuprinde
cel pu˛in:
1. identificarea ∫i evaluarea activelor importante ∫i a
infrastructurii a c„rei protec˛ie se impune;
2. identificarea posibilelor amenin˛„ri la adresa activelor
∫i a infrastructurii ∫i probabilitatea concretiz„rii acestora,
pentru a stabili ∫i ordona m„suri de securitate Ón func˛ie de
priorit„˛i;
3. identificarea, selectarea ∫i ordonarea dup„ priorit„˛i a
m„surilor de contracarare, a schimb„rilor procedurale ∫i a
nivelului acestora de eficien˛„ Ón reducerea vulnerabilit„˛ii; ∫i
4. identificarea punctelor slabe, inclusiv a factorilor
umani implica˛i Ón activitatea portuar„, a politicilor ∫i a
procedurilor.
(2) Œn acest sens, evaluarea cuprinde cel pu˛in
urm„toarele:
1. toate zonele relevante pentru securitatea portuar„,
definind astfel ∫i limitele portuare. Acestea includ instala˛iile
portuare aflate deja sub inciden˛a Regulamentului (CE)
nr. 725/2004 ∫i a c„ror evaluare de risc serve∫te drept
baz„;
2. problemele de securitate care provin din interfa˛a
dintre instala˛ia portuar„ ∫i alte m„suri de securitate
portuar„;
3. personalul portuar care va face obiectul verific„rilor
de antecedente ∫i/sau al verific„rii nivelului Ón materie de
securitate, av‚ndu-se Ón vedere implicarea acestuia Ón
zonele de risc sporit;
4. Ómp„r˛irea portului, Ón cazul Ón care acest lucru este
util, Ón func˛ie de probabilitatea producerii atentatelor la
adresa securit„˛ii. Zonele nu se analizeaz„ numai Ón func˛ie
de profilul lor direct ca poten˛ial„ ˛inut„, ci ∫i de eventualul
lor rol de trecere atunci c‚nd zonele-˛int„ sunt cele
adiacente;
5. varia˛iile de risc, de exemplu cele bazate pe
sezonalitate;
6. tras„turile specifice ale fiec„rei subzone, cum ar fi
localizarea, c„ile de acces, furnizarea de electricitate,
sistemul de comunica˛ii, proprietatea ∫i utilizatorii, precum
∫i ale elemente considerate relevante pentru securitate;
7. poten˛iale scenarii de amenin˛are pentru port. Œntregul
port sau p„r˛i specifice ale infrastructurii acestuia, m„rfurile,
bagajele, persoanele sau echipamentul de transport pot fi
˛inta direct„ a unei amenin˛„ri identificate;
8. urm„rile specifice ale unui scenariu de amenin˛are.
Consecin˛ele pot avea impact asupra uneia sau mai multor
subzone. Se identific„ at‚t consecin˛ele directe, c‚t ∫i cele
indirecte. Se acord„ o aten˛ie special„ riscului de
producere a victimelor umane;

ANEXA Nr. 2

Cerin˛e privind planul de securitate portuar„
Art. 1. — Planul de securitate portuar„ stabile∫te
regimul de securitate a unui port. Acesta se bazeaz„ pe
concluziile evalu„rii securit„˛ii portuare. Planul stabile∫te Ón

mod clar m„suri detaliate. Acesta con˛ine un mecanism de
control care permite, atunci c‚nd este necesar, luarea de
m„suri corective corespunz„toare.
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persoanelor suspecte, inclusiv identificarea unei zone de
securitate, precum ∫i pentru alte aspecte Óngrijor„toare din
punctul de vedere al securit„˛ii ∫i Ónc„lc„ri ale securit„˛ii
portuare;
5. cerin˛e de monitorizare pentru subzone sau activit„˛i
din cadrul subzonelor. At‚t necesitatea g„sirii de solu˛ii
tehnice, c‚t ∫i solu˛iile ca atare rezult„ din evaluarea
securit„˛ii portuare;
6. semnalizare. Zonele cu cerin˛e privind accesul ∫i/sau
controlul vor fi semnalizate Ón mod corespunz„tor. Cerin˛ele
de control ∫i acces vor lua Ón considerare Ón mod
corespunz„tor toate legile ∫i practicile relevante Ón vigoare.
Monitorizarea activit„˛ilor se va indica Ón mod
corespunz„tor Ón cazul Ón care legisla˛ia intern„ cuprinde
dispozi˛ii Ón acest sens;
7. comunicare ∫i control de securitate. Toate informa˛iile
relevante pentru securitate se comunic„ Ón mod
corespunz„tor Ón func˛ie de normele de control de
securitate incluse Ón plan. Av‚nd Ón vedere sensibilitatea
anumitor informa˛ii, comunicarea se face conform
principiului necesit„˛ii de a cunoa∫te, dar include, atunci
c‚nd este necesar, proceduri pentru comunicatele adresate
publicului larg. Standardele de control de securitate fac
parte din plan ∫i sunt destinate s„ protejeze informa˛iile
sensibile din punctul de vedere al securit„˛ii Ómpotriva
divulg„rii neautorizate;
8. raportarea atentatelor la adresa securit„˛ii. Œn vederea
asigur„rii unui r„spuns rapid, planul de securitate portuar„
va trasa cerin˛ele exacte de raportare c„tre agentul de
securitate portuar„ ∫i/sau c„tre autoritatea de securitate
portuar„ a tuturor atentatelor la adresa securit„˛ii;
9. integrarea altor planuri sau activit„˛i preventive. Planul
abordeaz„ Ón mod clar integrarea altor activit„˛i preventive
∫i de control existente Ón port;
10. integrarea altor planuri de r„spuns ∫i/sau includerea
anumitor m„suri, proceduri ∫i ac˛iuni specifice de r„spuns.
Planul descrie detaliat interac˛iunea ∫i coordonarea cu alte
planuri de r„spuns ∫i de urgen˛„. Conflictele ∫i deficien˛ele
se rezolv„ dup„ caz;
11. cerin˛ele de formare ∫i exerci˛ii;
12. organizarea practic„ a securit„˛ii portuare ∫i
procedurile de lucru. Planul de securitate portuar„ va
descrie Ón detaliu organizarea securit„˛ii portuare, diviziunea
sarcinilor ∫i procedurile de lucru. De asemenea, el va
descrie Ón detaliu coordonarea cu agen˛ii de securitate ai
instala˛iilor portuare ∫i ai navelor, dup„ caz. Planul va
delimita sarcinile comitetului pentru securitatea portuar„, Ón
cazul Ón care acesta exist„;
13. procedurile pentru adaptarea ∫i actualizarea planului
de securitate portuar„.
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Art. 2. — Planul de securitate portuar„ are la baz„
urm„toarele aspecte generale:
1. definirea tuturor zonelor relevante pentru securitatea
portuar„. Œn func˛ie de evaluarea securit„˛ii portuare,
m„surile, procedurile ∫i ac˛iunile pot varia de la o subzon„
la alta. Œntr-adev„r, unele subzone pot necesita m„suri
preventive mai severe dec‚t altele. O aten˛ie special„ se
acord„ interfe˛elor dintre subzone, identificate Ón evaluarea
securit„˛ii portuare;
2. asigurarea coordon„rii dintre m„surile de securitate
pentru zone cu caracteristici de securitate diferite;
3. furnizarea, atunci c‚nd este necesar, de m„suri
diferite, Ón func˛ie de diferitele por˛iuni ale portului, de
nivelurile de securitate variabile ∫i de informa˛iile specifice;
4. identificarea unei structuri organizatorice care s„
sus˛in„ consolidarea securit„˛ii portuare.
Art. 3. — Œn baza aspectelor generale, prev„zute la
art. 2, planul de securitate portuar„ va atribui sarcini ∫i va
specifica planuri de lucru Ón urm„toarele domenii:
1. cerin˛e de acces. Pentru anumite zone, cerin˛ele intr„
Ón vigoare numai Ón cazul Ón care nivelurile de securitate
dep„∫esc pragurile minime. Toate cerin˛ele ∫i pragurile sunt
incluse exhaustiv Ón planul de securitate portuar„;
2. cerin˛e referitoare la controlul actelor de identitate, al
bagajelor ∫i al m„rfurilor. Aceste cerin˛e se pot aplica sau
nu la subzone; cerin˛ele se pot aplica integral sau par˛ial
la diferite subzone. Persoanele care intr„ sau se afl„ Óntr-o
subzon„ pot face obiectul unui control. Planul de securitate
portuar„ va r„spunde Ón mod corespunz„tor concluziilor
evalu„rii securit„˛ii portuare, care reprezint„ instrumentul
prin care vor fi identificate cerin˛ele de securitate pentru
fiecare subzon„ ∫i la fiecare nivel de securitate. Œn cazul Ón
care se utilizeaz„, din motive de securitate portuar„, c„r˛i
de identitate speciale, se stabilesc proceduri exacte pentru
emiterea, controlul utiliz„rii ∫i restituirea acestor documente.
Aceste proceduri iau Ón considerare specificul anumitor
grupuri de utilizatori ai porturilor, prev„z‚nd m„suri speciale
pentru limitarea impactului negativ al cerin˛elor privind
controlul accesului. Categoriile includ cel pu˛in marinarii,
func˛ionarii din cadrul autorit„˛ilor, persoanele care lucreaz„
cu regularitate Ón port sau viziteaz„ portul cu regularitate,
reziden˛ii care locuiesc Ón port ∫i persoanele care lucreaz„
sau viziteaz„ ocazional portul;
3. leg„tura cu autorit„˛ile de control al m„rfurilor, al
bagajelor ∫i al pasagerilor. Atunci c‚nd este necesar,
planul prevede leg„tura dintre sistemul de informa˛ii ∫i cel
de control ale acestor autorit„˛i, inclusiv eventuale sisteme
de control al securit„˛ii Ónainte de sosire;
4. proceduri ∫i m„suri de manipulare a m„rfurilor,
bagajelor, combustibililor de la nave, proviziilor sau

ANEXA Nr. 3

Cerin˛e pentru exerci˛iile preg„tirii de baz„ Ón domeniul securit„˛ii
Art. 1. — Tipurile de exerci˛ii de preg„tire care pot
presupune participarea agen˛ilor de securitate ai instala˛iilor
portuare, Ón colaborare cu autorit„˛ile relevante ale statelor
membre, cu agen˛ii de securitate ai companiilor sau cu
agen˛ii de securitate ai navelor, Ón cazul Ón care ace∫tia
sunt disponibili, se desf„∫oar„ cel pu˛in o dat„ la fiecare
an calendaristic, f„r„ ca intervalul dintre dou„ exerci˛ii de
preg„tire s„ dep„∫easc„ 18 luni.
Art. 2. — Cererile de participare a agen˛ilor de
securitate ai companiilor sau a agen˛ilor de securitate ai
navelor la exerci˛iile de preg„tire Ón comun se fac

lu‚ndu-se Ón considerare implica˛iile cu privire la securitate
∫i munc„ pentru nav„.
Art. 3. — Aceste exerci˛ii de formare vor testa
comunica˛iile, coordonarea, disponibilitatea resurselor,
interven˛ia ∫i pot fi:
1. la scar„ natural„ sau Ón condi˛ii reale;
2. simulare teoretic„ sau seminar; ori
3. combinate cu alte exerci˛ii organizate, cum ar fi
exerci˛ii de interven˛ie de urgen˛„ sau exerci˛iile altor
autorit„˛i portuare statale.
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ANEXA Nr. 4

Condi˛iile care trebuie Óndeplinite de o organiza˛ie de securitate recunoscut„ pentru a fi autorizat„ de MT
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8. cunoa∫terea legisla˛iei ∫i a cerin˛elor de securitate
na˛ionale ∫i interna˛ionale relevate;
9. cunoa∫terea amenin˛„rilor actuale la adresa securit„˛ii
∫i a modelelor acestora;
10. abilitatea de a recunoa∫te ∫i depista arme,
substan˛e ∫i dispozitive periculoase;
11. abilitatea de a recunoa∫te, f„r„ discriminare,
caracteristicile ∫i modelul comportamental al persoanelor
susceptibile de a amenin˛a securitatea portuar„;
12. cunoa∫terea tehnicilor utilizate pentru eludarea
m„surilor de securitate;
13. cunoa∫terea echipamentelor ∫i sistemelor de
securitate ∫i supraveghere ∫i a limitelor opera˛ionale ale
acestora.
Art. 2. — O organiza˛ie de securitate recunoscut„ care
a efectuat o evaluare a securit„˛ii portuare sau o revizuire
a unei asemenea evalu„ri pentru un port nu poate Óntocmi
sau revizui planul de securitate portuar„ pentru acela∫i
port.

ANEXA Nr. 5
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Art. 1. — O organiza˛ie de securitate recunoscut„
pentru a fi autorizat„ de MT trebuie s„ poat„ demonstra:
1. expertiza Ón aspectele relevante ale securit„˛ii
portuare;
2. cunoa∫terea corespunz„toare a opera˛iunilor portuare,
inclusiv cuno∫tin˛e de proiectare portuar„ ∫i construc˛ie;
3. cunoa∫terea corespunz„toare a altor opera˛iuni
relevante pentru securitate care ar putea afecta securitatea
portuar„;
4. capacitatea de a evalua riscurile de securitate
portuar„ probabile;
5. abilitatea de a men˛ine ∫i Ómbun„t„˛i cuno∫tin˛ele
specializate ale personalului s„u Ón domeniul securit„˛ii
portuare;
6. abilitatea de a monitoriza capacitatea personalului de
a prezenta Óncredere Ón permanen˛„;
7. abilitatea de a men˛ine m„suri corespunz„toare
pentru a evita divulgarea neautorizat„ sau accesul la
materiale sensibile din punctul de vedere al securit„˛ii;

tu

3. Auditul suplimentar poate fi stabilit de c„tre MT ca
urmare a situa˛iilor concrete constatate de c„tre acesta Ón
func˛ionarea porturilor sau c„ilor navigabile. Auditul
suplimentar se efectueaz„, de asemenea, ori de c‚te ori
este ini˛iat sau declan∫at un incident de securitate care
afecteaz„ semnificativ climatul de siguran˛„ din zona
portuar„.
Art. 2. — Auditul anual al Planului de Securitate
Portuar„ ∫i al modului de aplicare a acestuia trebuie s„
cuprind„ o evaluare care s„ aib„ Ón vedere cel pu˛in:
1. eviden˛ierea func˛ion„rii corespunz„toare a sistemului
de management al securit„˛ii portuare la parametrii
Ónregistra˛i cu ocazia aprob„rii ini˛iale a Planului de
Securitate Portuar„;
2. evaluarea modului Ón care au fost solu˛ionate
nonconformit„˛ile constatate cu prilejul auditului anterior;
3. identificarea rezultatelor Ónregistrate ca urmare a
modific„rilor aduse pe parcursul func˛ion„rii sistemului cu
scopul Ómbun„t„˛irii acestuia.
Art. 3. — La finalizarea oric„rui tip de audit al Planului
de Securitate Portuar„ ∫i al modului de aplicare a acestuia
trebuie Óntocmit un raport care const„ Óntr-un rezumat
privind modul de efectuare a auditului, o descriere a
fiec„rei nonconformit„˛i g„site Ón timpul auditului ∫i o
descriere a m„surilor utilizate pentru remedierea acestora.
Art. 4. — Raportul trebuie protejat Ómpotriva accesului
neautorizat sau dezv„luirii neautorizate ∫i trebuie s„ con˛in„
de asemenea anexat chestionarul de audit completat cu
toate constat„rile f„cute.
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Art. 1. — Auditul planurilor de securitate portuar„ ∫i al
modului de aplicare a acestora se face prin audituri
externe care se execut„ de auditori ce apar˛in unei
organiza˛ii recunoscute sau de c„tre auditorii specializa˛i ai
autorit„˛ii portuare ∫i/sau de c„i navigabile ∫i cuprinde:
1. Auditul ini˛ial al Planului de Securitate Portuar„ ∫i al
modului de aplicare a acestuia, care va include o verificare
complet„ a sistemului de securitate ∫i a oric„ror
echipamente de securitate asociate Ón conformitate cu
prevederile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004
al Parlamentului European ∫i al Consiliului privind
consolidarea securit„˛ii navelor ∫i a instala˛iilor portuare, din
31 martie 2004. Acest audit are scopul de a constata dac„
sistemul de securitate al portului ∫i orice echipament de
securitate asociat Óndeplinesc Ón totalitate cerin˛ele aplicabile
ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 ∫i c„ sunt Ón stare
satisf„c„toare ∫i potrivite scopului pentru care au fost
proiectate ∫i implementate.
2. Auditul anual al Planului de Securitate Portuar„ ∫i al
modului de aplicare a acestuia, care va include o verificare
complet„ a sistemului de securitate ∫i a oric„ror
echipamente de securitate asociate Ón conformitate cu
prevederile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004
al Parlamentului European ∫i al Consiliului privind
consolidarea securit„˛ii navelor ∫i a instala˛iilor portuare, din
31 martie 2004. Acest audit are scopul de a constata dac„
sistemul de securitate al portului ∫i orice echipament de
securitate asociat Óndeplinesc Ón totalitate cerin˛ele aplicabile
ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 ∫i c„ sunt Ón stare
satisf„c„toare ∫i potrivite scopului pentru care au fost
proiectate ∫i implementate.
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Sistemul de auditare adecvat„ ∫i periodic„ a planurilor de securitate portuar„
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea con˛inutului minim al trusei sanitare auto
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicat„, ale art. 125
lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei logistic„, administrativ, rela˛ii publice ∫i mass-media nr. 5.866/2007,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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Art. 4. — Prevederile art. 1 nu sunt aplicabile truselor
sanitare auto legal fabricate ∫i/sau comercializate Óntr-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau care sunt fabricate Ón
mod legal Óntr-un stat semnatar al Acordului privind Spa˛iul
Economic European ∫i care furnizeaz„ un nivel de protec˛ie
echivalent cu cel prev„zut de prezentul ordin.
Art. 5. — Trusele sanitare auto Ónregistrate la Ministerul
S„n„t„˛ii Publice p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin pot fi comercializate p‚n„ la expirarea
Certificatului de Ónregistrare a dispozitivelor medicale emis
de Ministerul S„n„t„˛ii Publice.
Art. 6. — La expirarea termenului de valabilitate al
componentelor trusei sanitare auto, acestea pot fi Ónlocuite
de utilizator cu produse cu acelea∫i caracteristici, introduse
pe pia˛„ cu respectarea cerin˛elor prev„zute de Hot„r‚rea
Guvernului nr. 911/2005.
Art. 7. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin se abrog„ Ordinul ministrului s„n„t„˛ii
nr. 623/1999 pentru aprobarea componen˛ei trusei sanitare
auto ∫i a con˛inutului minim obligatoriu al acesteia, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 631 din
24 decembrie 1999.
Art. 8. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ con˛inutul minim al trusei sanitare
auto, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Ambalajul trusei sanitare auto trebuie s„
Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ asigure o etan∫eitate corespunz„toare pentru
protejarea con˛inutului fa˛„ de praf, umezeal„, carburan˛i ∫i
uleiuri, printr-un sistem de Ónchidere ferm;
b) s„ fie dimensionat„ corespunz„tor, Ón vederea
depozit„rii ∫i asigur„rii integrit„˛ii componentelor din
con˛inutul trusei sanitare auto.
(2) Eticheta trusei sanitare auto trebuie s„ con˛in„
denumirea produsului, denumirea ∫i adresa produc„torului
∫i denumirea ∫i adresa persoanei responsabile de
introducerea produsului pe pia˛„, dup„ caz.
(3) Dispozitivele medicale din componen˛a trusei sanitare
auto trebuie s„ Óndeplineasc„ cerin˛ele aplicabile din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de punere Ón func˛iune
a dispozitivelor medicale.
Art. 3. — Produc„torii cu sediul Ón Rom‚nia care fabric„
∫i introduc pe pia˛„ truse sanitare auto se Ónregistreaz„ la
Ministerul S„n„t„˛ii Publice potrivit art. 31 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 911/2005.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 4 iunie 2007.
Nr. 987.
ANEX√

CONﬁINUTUL MINIM AL TRUSEI SANITARE AUTO
Nr.
crt.

1.

Denumirea produsului

Dimensiuni

Instrumentar

1.1. Foarfec„ cu ambele v‚rfuri boante,
cu lama t„ietoare pentru material textil
tip postav gros de minimum 2 mm

14—20 cm

1.2. Dispozitiv intermediar pentru respira˛ie
gur„ la gur„ cu valv„ unidirec˛ional„
sau filtru
2.

Cantitatea

O bucat„

O bucat„

Materiale sanitare

2.1. Leucoplast

Minimum 2,5 m x 2,5 cm

O rol„

2.2. Plasture (pansament rapid)

Minimum 6 cm x 10 cm

Minimum 4 buc„˛i
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Nr.
crt.

Denumirea produsului

Dimensiuni

Cantitatea

2.3. Compres„ tifon steril„

Minimum 10 cm x 8 cm

Minimum 5 pachete
Minimum 25 buc„˛i/pachet

2.4. Fa∫„ tifon

5 cm x 4 m
10 cm x 4 m

Minimum dou„ buc„˛i pentru
fiecare dimensiune

2.5. Bandaj triunghiular nedeformabil

Dou„ laturi de minimum 80 cm

Dou„ buc„˛i

2.6. Pansament steril adsorbant

Minimum dou„ dimensiuni

Minimum 4 buc„˛i

2.7. Fa∫„ elastic„

5 cm x 4 m

O bucat„

2.8. M„nu∫i de unic„ folosin˛„ din polietilen„
sau din latex

M„rime medie

Dou„ perechi

3.1. Ace de siguran˛„

Minimum 4 cm

Minimum 6 buc„˛i

3.2. Folie de supravie˛uire izoterm„

2,10 m x 1,60 m

Minimum o bucat„

3.

Materiale diverse

O bucat„
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3.3. Bro∫ur„ de instruc˛iuni de prim ajutor
redactat„ conform standardelor europene
referitoare la primul ajutor necalificat,
autorizat„ de Comisia de medicin„ de
urgen˛„ ∫i dezastre a Ministerului
S„n„t„˛ii Publice
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3.4. List„ cu con˛inutul trusei
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