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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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vam„ a m„rfurilor, precum ∫i a prevederilor actelor
normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea
ad„ugat„, accize ∫i alte drepturi vamale;
10. elaboreaz„ norme metodologice pentru organele
proprii de control ∫i le supune spre aprobare Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„;
11. elaboreaz„ ∫i adopt„ norme tehnice de aplicare a
prevederilor Regulamentului vamal;
12. elaboreaz„ propuneri privind sistematizarea legisla˛iei
vamale;
13. ac˛ioneaz„ pentru Óndeplinirea programelor privind
integrarea vamal„ european„;
14. coordoneaz„, Óndrum„ ∫i controleaz„ activitatea
direc˛iilor regionale pentru accize ∫i opera˛iuni vamale, a
direc˛iilor jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale ∫i a
birourilor vamale pe linia prevenirii ∫i combaterii traficului
ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim
special, obiecte din patrimoniul cultural na˛ional; urm„re∫te,
Ón cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului,
cazurile de sp„lare a banilor prin opera˛iuni vamale;
15. verific„ modul de declarare de c„tre titularul
opera˛iunii vamale sau de c„tre reprezentantul s„u a
drepturilor de import ∫i a altor drepturi legal datorate
reprezent‚nd impozite ∫i taxe care, potrivit legii, sunt Ón
atribu˛ia autorit„˛ii vamale; Óncaseaz„ ∫i vireaz„ aceste
drepturi; stabile∫te, prin controlul ulterior al declara˛iilor,
diferen˛ele ∫i asigur„ Óncasarea sau, dup„ caz, rambursarea
ori remiterea acestora; aplic„ formele ∫i instrumentele de
plat„ ∫i de garantare a drepturilor de import ∫i a altor
impozite ∫i taxe aflate Ón competen˛a sa;
16. controleaz„ mijloacele de transport Ónc„rcate cu
m„rfuri de import, export sau aflate Ón tranzit, precum ∫i
bagajele Ónso˛ite sau neÓnso˛ite ale c„l„torilor care trec
frontiera de stat a Rom‚niei ∫i verific„ legalitatea ∫i regimul
vamal ale acestora, potrivit reglement„rilor vamale Ón
vigoare; re˛ine, Ón vederea confisc„rii, m„rfurile care fac
obiectul unor abateri de la legisla˛ia vamal„ ∫i pentru care
legea prevede o astfel de sanc˛iune;
17. verific„, potrivit reglement„rilor vamale Ón vigoare, pe
timp de zi ∫i de noapte, cl„diri, depozite, terenuri, sedii ∫i
alte obiective ∫i poate preleva, Ón condi˛iile legii, probe pe
care le analizeaz„ Ón laboratoarele proprii sau agreate Ón
vederea identific„rii ∫i expertiz„rii m„rfurilor supuse v„muirii;
18. efectueaz„ investiga˛ii, supravegheri ∫i verific„ri,
potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, Ón cazurile Ón care
sunt semnalate situa˛ii de Ónc„lcare a legisla˛iei vamale de
c„tre persoane fizice ∫i juridice; verific„ registre,
coresponden˛a ∫i alte forme de eviden˛„ ∫i are dreptul de
a cere oric„rei persoane fizice sau juridice s„ prezinte, f„r„
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Art. 1. — (1) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor ∫i Ón cadrul
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(2) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor asigur„ aplicarea
politicii vamale ∫i Ón domeniul accizelor ∫i exercit„ atribu˛iile
stabilite prin lege.
(3) Sediul Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor este Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor asigur„
aplicarea legisla˛iei Ón domeniul vamal ∫i pentru accize, Ón
mod uniform, impar˛ial, transparent ∫i nediscriminatoriu,
tuturor persoanelor fizice ∫i juridice, indiferent de statutul lor
juridic ∫i de forma de organizare ∫i func˛ionare a acestora.
Art. 3. — Modelul ∫i caracteristicile siglei Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor sunt prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 4. — (1) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor are, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
1. aplic„ Ón domeniul vamal ∫i pentru accize m„surile
specifice rezultate din programele guvernamentale ∫i din
reglement„rile vamale ∫i pentru accize ∫i alte dispozi˛ii
aplicabile m„rfurilor aflate sub supraveghere vamal„ ∫i
fiscal„ pentru accize sau supuse controlului vamal ∫i fiscal
pentru accize;
2. organizeaz„, Óndrum„ ∫i controleaz„ activitatea
direc˛ilor regionale pentru accize ∫i opera˛iuni vamale, a
direc˛iilor jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale,
precum ∫i a birourilor vamale din subordine;
3. urm„re∫te ∫i supravegheaz„ respectarea reglement„rilor
vamale pe Óntregul teritoriu al ˛„rii ∫i exercit„ controlul
specific potrivit legisla˛iei Ón vigoare;
4. ia m„suri pentru prevenirea, combaterea ∫i sanc˛ionarea
contraven˛iilor Ón conformitate cu reglement„rile legale Ón
vigoare;
5. particip„ Ómpreun„ cu alte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale la elaborarea proiectelor de
acte normative Ón domeniul vamal ∫i al accizelor;
6. aplic„ prevederile Tarifului vamal ∫i ale altor acte
normative referitoare la acesta;
7. 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
Ón protocoalele de reguli de origine la acordurile Óncheiate
de Uniunea European„;
8. asigur„ aplicarea prevederilor cu caracter vamal din
acordurile, conven˛iile ∫i tratatele interna˛ionale la care
Rom‚nia este parte;
9. urm„re∫te aplicarea corect„ a regulilor de interpretare
a Nomenclaturii sistemului armonizat ∫i de evaluare Ón

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 405/18.VI.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

accizabile ∫i de Ónt„rire a capacit„˛ii de control Ón
Ónchiderea circuitelor mi∫c„rii produselor accizabile;
34. organizeaz„ ∫i acord„ asisten˛„ de specialitate
contribuabililor Ón domeniul mi∫c„rii produselor accizabile;
35. adopt„ m„surile necesare pentru asigurarea aplic„rii
prevederilor Conven˛iei privind utilizarea tehnologiei
informa˛iilor de c„tre serviciile vamale, Óncheiat„ la 26 iulie
1995, Ón temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea
European„ (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34) ∫i ale
Conven˛iei cu privire la asisten˛a reciproc„ ∫i cooperarea
Óntre administra˛iile vamale, Óncheiat„ la 18 decembrie
1997, Ón temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea
European„ (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2);
36. administreaz„ ∫i gestioneaz„, Ón cooperare cu
autorit„˛ile vamale ale statelor membre ale Uniunii
Europene, aspectele vamale ce decurg din aplicarea
aranjamentului administrativ privind sistemul cotelor tarifare
comunitare;
37. Óndepline∫te atribu˛iile legate de realizarea
controalelor Fondului European de Garantare Agricol„,
delegate de Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„ Ón calitate de organism responsabil Ón plan
na˛ional de derularea ∫i gestionarea fondurilor europene
pentru agricultur„;
38. efectueaz„ gestionarea riscurilor pe baz„ de surse
∫i de strategii na˛ionale ∫i interna˛ionale;
39. raporteaz„ Comisiei Europene cazurile de fraud„ ∫i
neregularit„˛i privind drepturile vamale mai mari de
10.000 euro;
40. Óncaseaz„ ∫i contabilizeaz„ resursele proprii
tradi˛ionale (taxe vamale, contribu˛ii agricole, taxe
antidumping) ale bugetului comunitar;
41. Óntreprinde m„surile speciale privind supravegherea
produc˛iei, importului ∫i circula˛iei produselor accizabile,
conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
42. Óndepline∫te atribu˛iile ∫i sarcinile prev„zute de lege
Ón domeniul autoriz„rii, atest„rii, aviz„rii persoanelor juridice
∫i fizice care desf„∫oar„ activit„˛i de produc˛ie, Ómbuteliere,
ambalare, primire, de˛inere, depozitare ∫i/sau expediere,
comercializare, utilizare final„ a produselor accizabile;
43. controleaz„, Ón condi˛iile legii, mijloacele de transport
Ónc„rcate sau suspectate a fi Ónc„rcate cu m„rfuri
purt„toare de accize armonizate aflate Ón mi∫care
intracomunitar„, verific„ Óndeplinirea condi˛iilor legale cu
privire la mi∫c„rile intracomunitare de produse accizabile,
verific„, Ón condi˛iile legii, pe timp de zi ∫i de noapte,
cl„diri, depozite, terenuri, sedii ∫i alte obiective ∫i poate
preleva, Ón condi˛iile legii, probe pe care le analizeaz„ Ón
laboratoarele proprii sau agreate Ón vederea identific„rii ∫i
expertiz„rii produselor accizabile;
44. constat„ ∫i sanc˛ioneaz„ faptele care constituie
contraven˛ii potrivit reglement„rilor fiscale referitoare la
regimul produselor accizabile ∫i re˛ine, Ón vederea
confisc„rii, m„rfurile care fac obiectul contraven˛iei, pentru
care legea prevede o astfel de sanc˛iune;
45. efectueaz„ investiga˛ii, supravegheri ∫i verific„ri,
potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, Ón cazurile Ón care
sunt semnalate situa˛ii de Ónc„lcare a legisla˛iei fiscale
privind accizele de c„tre persoane fizice ∫i juridice;
46. asigur„, prin intermediul Serviciului central de
leg„turi ce se va Ónfiin˛a ∫i va func˛iona Ón cadrul Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor, cooperarea administrativ„ Ón domeniul
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plat„, documenta˛ia ∫i informa˛iile privind opera˛iunile
vamale;
19. exercit„ controlul ulterior conform reglement„rilor
vamale;
20. asigur„ sistemul informatic integrat vamal, datele ∫i
prelucr„rile acestora pentru statistica vamal„ ∫i de comer˛
exterior; gestioneaz„ informa˛iile cu privire la colectarea
datoriei vamale;
21. reprezint„, Ón fa˛a instan˛elor, direct sau prin
organele teritoriale ale Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
interesele statului Ón cazurile de Ónc„lcare a normelor
vamale;
22. asigur„, prin intermediul Biroului central Ónfiin˛at
conform art. 174 24 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, transmiterea ∫i/sau
primirea pe cale electronic„ a informa˛iilor privind acordarea
asisten˛ei pentru recuperarea Ón Rom‚nia a unor crean˛e
stabilite Óntr-un alt stat membru al Uniunii Europene,
precum ∫i pentru recuperarea Óntr-un alt stat membru al
Uniunii Europene a crean˛elor stabilite Ón Rom‚nia, potrivit
competen˛elor legale;
23. asigur„ aplicarea prevederilor legale privind
recuperarea Ón Rom‚nia a unor crean˛e stabilite Óntr-un alt
stat membru al Uniunii Europene, precum ∫i a celor privind
recuperarea Óntr-un alt stat membru al Uniunii Europene a
crean˛elor stabilite Ón Rom‚nia, pentru crean˛ele pe care le
administreaz„ potrivit legii;
24. Óntocme∫te studii, analize ∫i elaboreaz„ proiecte de
acte normative privind organizarea activit„˛ii proprii pe care
le supune ministrului economiei ∫i finan˛elor cu avizul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„
pentru a fi valorificate ∫i promovate;
25. face propuneri de avizare a proiectelor de acte
normative elaborate de alte ministere ∫i institu˛ii centrale,
care cuprind m„suri referitoare la domeniul vamal;
26. aplic„ legisla˛ia Ón ceea ce prive∫te raporturile de
serviciu ∫i raporturile de munc„ ale personalului propriu;
27. organizeaz„, prin ™coala de Finan˛e Publice ∫i
Vam„, programe de formare, preg„tire ∫i perfec˛ionare
profesional„ a personalului vamal;
28. elaboreaz„ ∫i fundamenteaz„ proiectul bugetului de
venituri ∫i cheltuieli propriu, precum ∫i programul de
investi˛ii, pe care le transmite Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor Ón vederea cuprinderii Ón bugetul centralizat al
acestuia; asigur„ execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli;
29. organizeaz„ ∫i asigur„ alocarea, mi∫carea, eviden˛a
∫i controlul mijloacelor ∫i echipamentelor din dotare;
30. colaboreaz„, pe baz„ de protocol, cu structurile
abilitate ale Ministerului Internelor ∫i Reformei
Administrative, precum ∫i cu alte organe ale statului sau
asocia˛ii patronale, cu atribu˛ii Ón aplicarea legii ori
interesate Ón realizarea politicii vamale;
31. coopereaz„, pe baz„ de reciprocitate, cu autorit„˛ile
vamale ale altor state, precum ∫i cu organismele
interna˛ionale de specialitate, Ón vederea prevenirii,
cercet„rii ∫i combaterii fraudelor vamale;
32. organizeaz„ ∫i execut„ controlul respect„rii
prevederilor legale privind supravegherea mi∫c„rii
produselor accizabile pe teritoriul na˛ional;
33. propune m„suri cu privire la Ómbun„t„˛irea activit„˛ii
de colectare ∫i Óncasare a veniturilor provenite din produse
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Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, care conduce
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor.
Art. 7. — (1) Aparatul central al Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor are structura organizatoric„ prev„zut„ Ón anexa
nr. 2. Structurile organizatorice ale direc˛iilor din cadrul
aparatului central al Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, inclusiv
serviciile, birourile ∫i alte compartimente func˛ionale
organizate Ón directa subordine a vicepre∫edintelui, precum
∫i num„rul posturilor de conducere se stabilesc 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 respectarea reglement„rilor Ón vigoare.
(2) Directorii din aparatul central al Autorit„˛ii Na˛ionale
a V„milor sunt numi˛i, Ón condi˛iile legii, prin ordin al
ministrului economiei ∫i finan˛elor.
(3) Directorii adjunc˛i din aparatul central al Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor sunt numi˛i, potrivit legii, prin ordin al
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, Ón condi˛iile
legii.
(4) ™efii de servicii, ∫efii de birouri ∫i ai altor
compartimente func˛ionale din aparatul central al Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor sunt numi˛i, potrivit legii, prin ordin al
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, Ón condi˛iile
legii.
(5) Num„rul maxim de posturi pentru Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor ∫i unit„˛ile subordonate acesteia este
de 4.589, inclusiv postul de demnitar ∫i cabinetul acestuia.
(6) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor are reprezentan˛i
permanen˛i la Misiunea Rom‚niei pe l‚ng„ Uniunea
European„ sau Ón cadrul altor organisme interna˛ionale,
care asigur„ leg„tura operativ„ pe probleme vamale.
Desemnarea acestora se face prin ordin al
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, cu
Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi aprobat.
Art. 8. — (1) 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 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.
(2) Directorii executivi ai direc˛iilor regionale pentru
accize ∫i opera˛iuni vamale sunt numi˛i, Ón condi˛iile legii,
prin ordin al ministrului economiei ∫i finan˛elor.
(3) Directorii executivi adjunc˛i ai direc˛iilor regionale
pentru accize ∫i opera˛iuni vamale, directorii executivi ∫i
directorii executivi adjunc˛i ai direc˛iilor jude˛ene pentru
accize ∫i opera˛iuni vamale, ∫efii birourilor vamale ∫i
adjunc˛ii acestora, ∫efii de servicii, ∫efii de birouri ∫i ai altor
compartimente func˛ionale din unit„˛ile subordonate
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor sunt numi˛i, potrivit legii, prin
ordin al vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor.
(4) Directorii executivi ai direc˛iilor regionale pentru
accize ∫i opera˛iuni vamale ∫i directorii executivi ai
direc˛iilor jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale au
calitatea de ordonatori ter˛iari de credite.
(5) Personalul din cadrul direc˛iilor regionale vamale se
transfer„, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei
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accizelor, Ón conformitate cu dispozi˛iile Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 2.073/2004 privind cooperarea
administrativ„ Ón domeniul accizelor;
47. organizeaz„ ∫i aplic„ m„suri de supraveghere
fiscal„ ∫i efectueaz„ controlul respect„rii prevederilor legale,
na˛ionale ∫i comunitare, Ón cazul deplas„rii pe teritoriul
na˛ional a produselor accizabile; Óndepline∫te atribu˛iile
prev„zute de reglement„rile fiscale privind procedura de
gestionare a documentelor administrative de Ónso˛ire,
Óntocmite Ón cazul deplas„rii produselor accizabile Ón regim
suspensiv;
48. realizeaz„, prin intermediul direc˛iilor regionale
pentru accize ∫i opera˛iuni vamale, executarea silit„ a
drepturilor de import sau de export, a altor taxe ∫i impozite
datorate statului, potrivit legii, Ón cadrul opera˛iunilor
vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor ∫i a
oric„ror alte sume datorate bugetului general consolidat Ón
temeiul unor titluri executorii, precum ∫i, Ón cazurile
prev„zute de lege, a crean˛elor stabilite Óntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene, potrivit competen˛elor legale;
49. Óndepline∫te orice alte atribu˛ii prev„zute de
reglement„rile fiscale privind accizele.
(2) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor Óndepline∫te toate
atribu˛iile ∫i are toate competen˛ele conferite prin legi sau
prin alte acte normative Ón vigoare.
Art. 5. — (1) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor este
condus„ de un vicepre∫edinte al Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, cu rang de subsecretar de stat, numit
prin decizie a primului-ministru. Œn subordinea
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„, potrivit legii, cabinetul
demnitarului.
(2) Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor,
reprezint„ autoritatea vamal„ Ón raporturile cu autorit„˛ile ∫i
institu˛iile publice, cu operatorii economici, cu celelalte
persoane juridice ∫i fizice, precum ∫i cu orice alte
organisme din ˛ar„ sau din str„in„tate ∫i r„spunde Ón fa˛a
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ sau
a ministrului economiei ∫i finan˛elor, dup„ caz, pentru
Óntreaga activitate a sistemului vamal.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, vicepre∫edintele
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, care conduce
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, emite, Ón condi˛iile legii,
ordine cu caracter individual sau normativ ∫i instruc˛iuni de
aplicare a reglement„rilor vamale.
(4) Ordinele cu caracter normativ ∫i instruc˛iunile de
aplicare a reglement„rilor vamale ∫i pentru accize se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(5) Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, are
calitatea de ordonator secundar de credite.
Art. 6. — (1) Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, care conduce Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, poate delega unele competen˛e ce Ói revin Ón
calitate de conduc„tor al institu˛iei altor func˛ionari publici
de conducere.
(2) Delegarea competen˛elor ca Ónlocuitor al
vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care conduce Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, se stabile∫te
prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, la propunerea vicepre∫edintelui
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Art. 12. — Formarea ∫i perfec˛ionarea personalului
vamal se realizeaz„ prin cursuri de preg„tire specifice
domeniului de activitate, organizate la nivel central ∫i
teritorial, prin ™coala de Finan˛e Publice ∫i Vam„, precum
∫i de al˛i furnizori de formare, Ón condi˛iile legii. Preg„tirea
profesional„ va fi efectuat„ ca urmare a unei analize a
necesarului, acord‚ndu-se prioritate form„rii de formatori.
Œntreaga preg„tire profesional„ a personalului vamal este
coordonat„ la nivel central, fiind organizat„ o eviden˛„ a
preg„tirii profesionale.
Art. 13. — (1) Sumele necesare Ón vederea func˛ion„rii
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor se asigur„ de la bugetul de
stat.
(2) Œn scopul realiz„rii rolului ∫i atribu˛iilor ce Ói revin,
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor poate beneficia de
consultan˛„ ∫i asisten˛„ din str„in„tate, precum ∫i de
programe de formare ∫i perfec˛ionare a preg„tirii
personalului, Ón limita fondurilor bugetare alocate sau a
altor surse atrase din ˛ar„ sau din str„in„tate, potrivit legii.
Art. 14. — (1) Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti, consiliile jude˛ene ∫i consiliile locale asigur„, la
cererea autorit„˛ii vamale, spa˛iile corespunz„toare pentru
desf„∫urarea activit„˛ii institu˛iei vamale din teritoriu sau,
dup„ caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, Ón
condi˛iile legii.
(2) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor va propune Ón
programul propriu de investi˛ii fondurile necesare pentru
construirea de sedii proprii.
Art. 15. — (1) Actele administrative cu caracter normativ
emise de c„tre vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, care conduce Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.552/2006 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, continu„ s„ Ó∫i produc„
efectele Ón m„sura Ón care nu contravin prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
(2) Trimiterile f„cute Ón alte acte normative la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.552/2006 se consider„ a fi f„cute la
prezenta hot„r‚re a Guvernului.
Art. 16. — Toate formularele ∫i imprimatele cu regim
special emise sub antetul Ministerul Finan˛elor Publice —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor pot fi utilizate Ón continuare p‚n„ la
epuizarea stocurilor, dar nu mai t‚rziu de 31 decembrie 2007.
Art. 17. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 18. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2006
privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 907 din 8 noiembrie 2006, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.
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hot„r‚ri, la direc˛iile regionale pentru accize ∫i opera˛iuni
vamale.
(6) Personalul din cadrul birourilor vamale din municipiile
re∫edin˛„ de jude˛ se transfer„, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, la direc˛iile jude˛ene pentru
accize ∫i opera˛iuni vamale.
Art. 9. — Statul de func˛ii pentru aparatul central al
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, pentru direc˛iile regionale
pentru accize ∫i opera˛iuni vamale, pentru direc˛iile
jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni vamale, precum ∫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.
Art. 10. — (1) Atribu˛iile ∫i sarcinile structurilor
func˛ionale din aparatul central, precum ∫i din unit„˛ile
subordonate ale 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.
(2) Atribu˛iile ∫i r„spunderile individuale ale func˛ionarilor
publici ∫i ale personalului contractual din structura Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor se stabilesc prin fi∫a postului, Ón
conformitate cu regulamentul de organizare ∫i func˛ionare
∫i cu legisla˛ia Ón vigoare.
(3) R„spunderea personalului Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor este cea prev„zut„ de Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 243/2004, cu modific„rile ulterioare, Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, republicat„, sau, dup„ caz, de Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 11. — (1) Autoritatea Na˛ional„ a V„milor are Ón
dotare mijloace de transport auto ∫i navale, pentru activit„˛i
specifice, av‚nd structura, num„rul ∫i consumul de
carburan˛i prev„zute la pct. I din anexa nr. 3.
(2) Repartizarea sau, dup„ caz, redistribuirea pe
structuri ale Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor a mijloacelor de
transport se face prin ordin al vicepre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, care conduce Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor, cu Óncadrarea Ón normativele
prev„zute la pct. I din anexa nr. 3.
(3) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor Ón domeniul controlului
antidrog ∫i al materialelor explozive, Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor are Ón dotare c‚ini dresa˛i, potrivit pct. II din
anexa nr. 3.
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Cristian David
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 532.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 405/18.VI.2007
ANEXA Nr. 1

SIGLA*)
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Are urm„toarele caracteristici: are form„ oval„, fondul este
albastru, cu margine galben„. Œn partea superioar„ este redat„
stema Rom‚niei, Ón culorile oficiale. Deasupra acesteia apare,
pe fondul alb al unui drapel, inscrip˛ia îROM¬NIA“, Ón culoare
albastr„. Œn partea inferioar„ a siglei apare inscrip˛ia îVAMA“,
imprimat„ Ón alb, iar dedesubt, simbolul îMercur“, inscrip˛ionat
Ón galben. Marginea de jos a ovalului este prezentat„ Ón fald
de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele
îDOUANE“ ∫i îCUSTOMS“.
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*) Sigla Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor este reprodus„ Ón facsimil.
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Num„rul maxim de posturi, inclusiv
demnitarul ∫i cabinetul acestuia = 4.589
STRUCTURA ORGANIZATORIC√
a aparatului central al Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor

us

iv

PRE™EDINTELE AGENﬁIEI NAﬁIONALE DE ADMINISTRARE FISCAL√
Cabinetul demnitarului

Direc˛ia
antifraud„
vamal„

Direc˛ia
autorizare ∫i
supraveghere
produse
accizate

Serviciul Unitatea
de implementare
a programelor PHARE

es
D

Serviciul integrare
vamal„ european„
∫i rela˛ii interna˛ionale
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VICEPRE™EDINTE

Direc˛ia
tehnici de
v„muire ∫i
tarif vamal

Serviciul audit public intern

Direc˛ia
economic„,
investi˛ii ∫i
administrarea
serviciilor

Direc˛ia
resurse umane,
organizare general„
∫i perfec˛ionare

Serviciul verific„ri interne

Direc˛ia
juridic„

Direc˛ia
de tehnologia
informa˛iei,
comunica˛ii
∫i statistic„
vamal„

Direc˛ii regionale pentru accize
∫i opera˛iuni vamale

Direc˛ii jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti
pentru accize ∫i
opera˛iuni vamale

Birouri vamale
de interior

Birouri vamale
de frontier„
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ANEXA Nr. 3

DOT√RI
I. MIJLOACE DE TRANSPORT
Nr
crt.

Unitatea/
Subunitatea

Tipul mijlocului de transport

Num„rul
maxim
aprobat
(buc„˛i)

Consumul
maxim
aprobat
(litri)

0

1

2

3

4

Autoritatea
Na˛ional„
a V„milor

— Autoturisme
— Autovehicule pentru transport de marf„ ∫i de persoane (activit„˛i
de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol)
— Autoturisme operative (supravegheri, Ónso˛iri, controale, investiga˛ii)
— Autovehicule (autoutilitare pentru depistarea drogurilor, substan˛elor
cu regim special, prelev„ri de probe, transportul c‚inilor)
— Autoturism operativ (control, inspec˛ii — unitate nuclear„)
— Autospeciale (laborator mobil pentru control vamal cu raze X, raze
gamma)

8

350 l/lun„

5
120
30

350 l/lun„
350 l/lun„
350 l/lun„

9
11

300 l/lun„
1.500 l/lun„

10
20

350 l/lun„
350 l/lun„

100
13

350 l/lun„
150 l/lun„

22

900 l/lun„

22

300 l/lun„

10

80 l/or„
pentru
maximum
60 ore/lun„
100 l/or„
pentru
maximum
60 ore/lun„

fiz
i

ce

1.

Direc˛ii regionale
pentru accize ∫i
opera˛iuni vamale

— Autoturisme
— Autovehicule pentru transport de marf„ ∫i de persoane (activit„˛i de
aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol)

3.

Direc˛ii jude˛ene
pentru accize ∫i
opera˛iuni vamale
∫i birouri vamale

— Autoturisme operative
— Autoturisme operative (control pist„ — pentru fiecare birou
vamal din aeroporturile interna˛ionale)
— Autovehicule operative pentru birourile vamale de frontier„ (transport
de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, supraveghere
porturi, zone libere)
— Autovehicule operative pentru birourile vamale cu puncte vamale
Óntre 5—90 km fa˛„ de localitatea de re∫edin˛„ (transport de valori,
de bunuri confiscate, al personalului operativ)
— ™alupe pentru patrulare, control ∫i supraveghere vamal„, Ón limitele de
competen˛„
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II. C¬INI
Nr.
crt.

Unitatea

1. Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

Denumirea

C‚ini dresa˛i pentru Serviciul antidrog ∫i produse
cu regim special

N O T √:

a) Listele cu direc˛iile jude˛ene pentru accize ∫i
opera˛iuni vamale ∫i birourile vamale de frontier„ ∫i de
interior (cu puncte vamale Óntre 5—90 km fa˛„ de
localit„˛ile de re∫edin˛„) care au dreptul la autovehicule
operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate ∫i
al personalului operativ se aprob„ de vicepre∫edintele
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, care conduce
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, la propunerile temeinic

Num„rul
maxim

60

justificate ale directorilor direc˛iilor regionale pentru accize
∫i opera˛iuni vamale.
b) Nu se consider„ dep„∫iri la consumul normat la
mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se
Óncadreaz„ Ón limita carburantului normat Ón raport cu
num„rul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, direc˛iile regionale pentru accize ∫i opera˛iuni
vamale, direc˛iile jude˛ene pentru accize ∫i opera˛iuni
vamale ∫i/sau birourile vamale.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnat„ la Zagreb la 7 martie 2007
∫i la Bucure∫ti la 3 aprilie 2007, Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de diminuare a riscurilor
Ón cazul producerii calamit„˛ilor naturale ∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„,
semnat la Bucure∫ti la 26 mai 2004

fiz
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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 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de diminuare a riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor
naturale ∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„ ∫i a Acordului de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre Rom‚nia ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, ac˛ion‚nd Ón calitate de agen˛ie de implementare a Facilit„˛ii
Globale de Mediu, privind finan˛area Proiectului de diminuare a riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor naturale ∫i
preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„, semnate la Bucure∫ti la 26 mai 2004, cu modific„rile ulterioare,
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Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de diminuare a
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riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor naturale ∫i
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preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„, semnat la Bucure∫ti la
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26 mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004, cu
modific„rile ulterioare.
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Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
Scrisoarea*) semnat„ la Zagreb la 7 martie 2007 ∫i la
Bucure∫ti la 3 aprilie 2007, Óntre Guvernul Rom‚niei, prin
Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
p. Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 558.

*) Con˛inutul scrisorii reprezint„ traducerea autorizat„ din limba englez„.
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Banca Mondial„
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Asocia˛ia de Dezvoltare Interna˛ional„

(202) 477-1234
Adresa po∫tal„: INTBAFRAD
Adresa po∫tal„: INDEVAS
7 martie 2007

Excelen˛ei Sale
Sebastian Vl„descu
Ministrul finan˛elor publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Proiectul de diminuare a riscurilor ∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„ (Œmprumutul nr. 4736 RO)
Al treilea amendament la Acordul de Ómprumut
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Stimate domnule ministru,
Facem referire la Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
(Banca), pentru proiectul men˛ionat mai sus, din data de 26 mai 2004, cu amendamentele sale ulterioare, ∫i la
Scrisoarea datat„ 9 februarie 2007 a domnului Bogdan Dr„goi, secretar de stat Ón Ministerul Finan˛elor Publice, prin care
se solicit„ B„ncii amendarea acordului.
Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastr„ ∫i prin prezenta amend„m acordul dup„ cum urmeaz„:
1. Anexa nr. 1 este amendat„ dup„ cum urmeaz„ (modificarea este prezentat„ cu caractere cursive):
a) prima propozi˛ie a paragrafului 1 se modific„ Ón sensul urm„tor:
îTabelul de mai jos stabile∫te categoriile de pozi˛ii care vor fi finan˛ate din sumele Ómprumutului, alocarea sumelor
Ómprumutului pe fiecare categorie ∫i procentul maxim al cheltuielilor pentru pozi˛iile astfel finan˛ate din fiecare categorie:“;
b) tabelul prezentat Ón paragraful 1 al anexei nr. 1 se amendeaz„ Ón sensul urm„tor:
— la categoria (1)(d)(i) se majoreaz„ suma alocat„ cu 1.000 dolari S.U.A., de la 12.000 dolari S.U.A. la
13.000 dolari S.U.A., prin realocarea de la categoria (4)(d)(i);
— la categoria (2)(a) se majoreaz„ suma alocat„ cu 678.000 dolari S.U.A., de la 4.739.000 dolari S.U.A. la
5.417.000 dolari S.U.A., prin realocare de la categoriile (4)(d)(i) ∫i (6)(a);
— realocarea Óntregii sume de 206.000 dolari S.U.A. de la categoria (3) la categoria (4)(c)(ii), care devine
682.000 dolari S.U.A.;
— la categoria (4)(a) se majoreaz„ suma alocat„ cu 185.000 dolari S.U.A., de la 2.965.000 dolari S.U.A. la
3.150.000 dolari S.U.A., prin realocarea de la categoria (6)(a);
— la categoria (4)(d)(i) se diminueaz„ suma alocat„ cu 374.000 dolari S.U.A., de la 474.000 dolari S.U.A. la
100.000 dolari S.U.A.;
— la categoria (6)(a) se diminueaz„ suma alocat„ cu 490.000 dolari S.U.A., de la 490.000 dolari S.U.A. la
0 dolari S.U.A.;
c) tabelul prev„zut la paragraful 1 al anexei nr. 1 este amendat Ón sensul urm„tor;
— la categoria (1) se diminueaz„ procentul cheltuielilor externe de la 100% la 78%;
— la categoria (2) se diminueaz„ procentul cheltuielilor externe ∫i locale (costuri franco-uzin„) de la 100% la 75%.
Œn conformitate cu aceste amendamente, tabelul revizuit de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de
Ómprumut este prev„zut Ón anexa la aceast„ scrisoare.
2. Anexa nr. 4 este amendat„ dup„ cum urmeaz„:
a) Ón sec˛iunea a II-a partea B paragraful 1, partea introductiv„ este amendat„ Ón sensul urm„tor (modificarea
este prezentat„ cu caractere cursive):
î1. Licita˛ia competitiv„ na˛ional„. Bunurile ce se estimeaz„ c„ vor costa Óntre 100.000 dolari S.U.A. ∫i 1.000.000 dolari
S.U.A. echivalent pe contract, lucr„rile estimate c„ vor costa mai pu˛in de 5.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract
∫i serviciile tehnice estimate c„ vor costa mai pu˛in de 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizi˛ionate
prin contracte adjudecate pe baza procedurii de licita˛ie competitiv„ na˛ional„ conform paragrafelor 3.1, 3.3, 3.4, 3.14 ∫i
3.15 ale Liniilor directoare pentru achizi˛ii ∫i cu prevederile suplimentare urm„toare:“.
Dorim s„ consemn„m majorarea plafonului de achizi˛ii pentru lucr„ri contractate pe baza metodei de licita˛ie
competitiv„ na˛ional„. Majorarea a fost solicitat„ de c„tre Œmprumutat ∫i agreat„ de c„tre Banc„ prin scrisoarea din
12 septembrie 2006. Prin urmare, propunem amendarea Acordului de Ómprumut Ón consecin˛„.
b) Ón sec˛iunea a III-a partea B se introduce un paragraf nou, paragraful 4, dup„ cum urmeaz„:
î4. Selectarea pe baza calit„˛ii (SBC). Serviciile aferente unor misiuni ce Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón
paragrafele 3.2, 3.3 ∫i 3.4 ale Liniilor directoare pentru consultan˛i pot fi achizi˛ionate prin metoda select„rii pe baza
calit„˛ii.“
Scrisoarea prin care se solicita amendarea din 9 februarie 2007 men˛iona o limit„ maxim„ de 200.000 dolari
S.U.A. echivalent pentru noua metod„ de selectare pe baza calit„˛ii (SBC) pentru serviciile de consultan˛„. Totu∫i, din
ultimele clarific„ri pe care le-a ob˛inut Banca de la reprezentan˛ii Œmprumutatului, am Ón˛eles c„ aceast„ limit„ maxim„ a
fost men˛ionat„ Ón mod eronat ∫i c„ Œmprumutatul nu are inten˛ia de a limita contractele Óncredin˛ate prin aceast„ metod„
de selec˛ie. De aceea, av‚nd Ón vedere ∫i faptul c„ Ón Liniile directoare ale B„ncii nu este prev„zut un astfel de plafon
pentru metoda de selectare men˛ionat„ mai sus, suntem de acord s„ amend„m Acordul de Ómprumut Ón consecin˛„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 405/18.VI.2007

V„ rug„m s„ confirma˛i acordul dumneavoastr„ cu cele prezentate mai sus, Ón numele Rom‚niei, prin semnarea,
datarea ∫i returnarea exemplarului anexat al acestei scrisori. Acest amendament va intra Ón vigoare la primirea
exemplarului semnat de dumneavoastr„ al acestei scrisori.
Cu stim„,
Anand Seth,
director de ˛ar„ Europa de Sud ∫i Central„
Regiunea Europa ∫i Asia Central„

ce

AGREAT
ROM¬NIA
Prin: Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
reprezentant autorizat
Titlul: ministrul finan˛elor publice
Data: 3 aprilie 2007
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Copii:
Excelen˛ei Sale Sulfina Barbu,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Bucure∫ti, Rom‚nia
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Excelen˛ei Sale Vasile Blaga,
ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Bucure∫ti, Rom‚nia
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Domnului Bogdan Dr„goi,
secretar de stat,
Ministerul Finan˛elor Publice,
Bucure∫ti, Rom‚nia
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Domnului Bogdan G„budeanu,
pre∫edinte,
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale,
Bucure∫ti, Rom‚nia
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Excelen˛ei Sale László Borbély,
ministru delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea teritoriului,
Bucure∫ti, Rom‚nia

D

Domnului Herman Wijffels,
director executiv,
Banca Mondial„

îANEXA Nr. 1

Tragerea sumelor Ómprumutului
1. Tabelul de mai jos stabile∫te categoriile de pozi˛ii care vor fi finan˛ate din sumele Ómprumutului, alocarea
sumelor Ómprumutului pe fiecare categorie ∫i procentul maxim al cheltuielilor pentru pozi˛iile care vor fi astfel finan˛ate din
fiecare categorie:
Categoria

Sum„ alocat„
din Ómprumut
(exprimat„ Ón USD)

Procent de cheltuieli
ce se vor finan˛a

(1) Lucr„ri pentru:
(a) Partea B a Proiectului

45.388.000

100% din cheltuieli externe ∫i 78% din cheltuieli locale
(efectuate Ónainte de data acestui amendament) ∫i 78% din
toate cheltuielile de la aceast„ dat„ Ón continuare
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Sum„ alocat„
din Ómprumut
(exprimat„ Ón USD)

(b) Partea C a Proiectului
(i) P„r˛ile C.1, C.3 ∫i C.4 ale Proiectului
(ii) P„r˛ile C.2 ∫i C.5 ale Proiectului

Procent de cheltuieli
ce se vor finan˛a

60.859.000
4.476.000

(c) Partea D a Proiectului

4.983.000

(d) Partea E a Proiectului
(i) Partea E1
(ii) Partea E.2
(iii) Partea E.3

13.000
19.000
26.000

(2) Bunuri pentru:
(a) Partea A a Proiectului
(b) Partea C a Proiectului
(i) P„r˛ile C.1, C.3 ∫i C.4 ale Proiectului
(ii) P„r˛ile C.2 ∫i C.5 ale Proiectului
(c) Partea E a Proiectului
(i) Partea E1
(ii) Partea E.2
(iii) Partea E.3
(iv) Partea E.4

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale
(costuri franco-uzin„) ∫i 75% din cheltuieli locale pentru alte
articole achizi˛ionate pe plan local (efectuate Ónainte de
data acestui amendament) ∫i 75% din toate cheltuielile de
la aceast„ dat„ Ón continuare
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75% din cheltuielile aferente consultan˛ilor locali; ∫i 85%
din cheltuielile aferente consultan˛ilor externi

3.150.000
5.086.000

cl

(4) Servicii de consultan˛„, inclusiv audit
∫i instruire, pentru:
(a) Partea A a Proiectului
(b) Partea B a Proiectului
(c) Partea C a Proiectului
(i) P„r˛ile C.1, C.3 ∫i C.4
(ii) P„r˛ile C.2 ∫i C.5
(d) Partea E a Proiectului
(i) Partea E1
(ii) Partea E.2
(iii) Partea E.3
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(3) Servicii tehnice pentru Partea C.5
a Proiectului

an

148.000
235.000
269.000
23.000

ite

Categoria

(5)
(a)
(b)
(c)
(d)

Costuri de operare pentru:
UMP MAI
UMP MCTC
UMP MMGA
UMP ANRM

(6) Nealocate pentru:
(a) Partea A a Proiectului
(b) Partea B a Proiectului
(c) Partea C a Proiectului
(i) P„r˛ile C.1, C.3 ∫i C.4
(ii) P„r˛ile C.2 ∫i C.5
(d) Partea D a Proiectului
T O T A L:

11

100.000
1.308.000
72.000
75%
159.000
328.000
1.085.000
131.000

0
4.564.000
4.989.000
379.000
501.000
150.000.000“
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucure∫ti
la 3 august 2006 ∫i la Zagreb la 12 septembrie 2006, Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind finan˛area
Proiectului de diminuare a riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor naturale ∫i preg„tirea
pentru situa˛ii de urgen˛„, semnat la Bucure∫ti la 26 mai 2004

fiz
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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 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de diminuare a riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor
naturale ∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„ ∫i a Acordului de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre Rom‚nia ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, ac˛ion‚nd Ón calitate de agen˛ie de implementare a Facilit„˛ii
Globale de Mediu, privind finan˛area Proiectului de diminuare a riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor naturale ∫i
preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„, semnate la Bucure∫ti la 26 mai 2004, cu modific„rile ulterioare,
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Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de
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diminuare a riscurilor Ón cazul producerii calamit„˛ilor
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naturale ∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„, semnat la
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Bucure∫ti la 26 mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004,
cu modific„rile ulterioare.

ii
g

ra

Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
schimb de scrisori*) semnate la Bucure∫ti la 3 august 2006
∫i la Zagreb la 12 septembrie 2006, Óntre Guvernul
Rom‚niei, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganin
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
p. Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 559.

*) Con˛inutul scrisorilor reprezint„ traducerea autorizat„ din limba englez„.
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

Domnului Anand K. Seth, director
Unitatea de ﬁar„ pentru Europa de Sud ∫i Central„
Regiunea Europa ∫i Asia Central„
3 august 2006

ce

Stimate domnule Seth,
Referitor la revizuirea plafoanelor de achizi˛ii ∫i analiz„ prealabil„ pentru Proiectul de diminuare a riscurilor ∫i
preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„ ∫i pentru Proiectul de reabilitare a sectorului iriga˛ii
La solicitarea agen˛iilor de implementare, dorim s„ v„ rug„m s„ agrea˛i extinderea noilor plafoane de achizi˛ii ∫i
de analiz„ prealabil„ pentru proiectele mai sus men˛ionate.
Œn cazul Ón care sunte˛i de acord cu propunerea noastr„, v„ rug„m s„ ne aduce˛i la cuno∫tin˛„ acest lucru,
astfel Ónc‚t s„ putem utiliza plafoanele revizuite Ón procedura de achizi˛ii aplicat„ pentru Proiectul de diminuare a riscurilor
∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„ ∫i pentru Proiectul de reabilitare a sectorului iriga˛ii.
Œn speran˛a primirii unui r„spuns favorabil, a∫tept„m c‚t de cur‚nd r„spunsul dumneavoastr„.
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Cu stim„,
Alice BÓtu,
secretar de stat
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Copii:
Doamnei Arabela Negilescu,
director de ˛ar„ Ón exerci˛iu,
Reprezentan˛a B„ncii Mondiale, Rom‚nia

Strada H 1818, N.W.
Washington D.C. 20433
S.U.A.

(202) 477-1234
Adresa po∫tal„: INTBAFRAD
Adresa po∫tal„: INDEVAS
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Banca Mondial„
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Asocia˛ia de Dezvoltare Interna˛ional„
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Excelen˛ei Sale
Sebastian Vl„descu
Ministrul finan˛elor publice
Bucure∫ti, Rom‚nia

Stimate domnule ministru,
Rom‚nia: Proiectul de diminuare a riscurilor ∫i preg„tirea pentru situa˛ii de urgen˛„ (Œmprumutul nr. 4736 RO) —
majorarea plafoanelor de achizi˛ii pentru (i) metoda de achizi˛ii ∫i (ii) pentru analiza preliminar„
Ca urmare a scrisorii mele din data de 27 iunie 2006, am primit o scrisoare datat„ 3 august 2006, de la
doamna Alice BÓtu, secretar de stat Ón Ministerul Finan˛elor Publice, prin care se solicit„ B„ncii majorarea plafoanelor de
achizi˛ii pentru (i) metoda de achizi˛ii ∫i (ii) analiza preliminar„ pentru proiectul mai sus men˛ionat.
Œmi face pl„cere s„ v„ informez c„ suntem de acord cu solicitarea dumneavoastr„. Œn consecin˛„, Ón conformitate
cu sec˛iunea 3.02 a Acordului de Ómprumut din data de 26 mai 2004, pentru proiectul mai sus men˛ionat plafoanele
revizuite sunt urm„toarele:
Plafoane metod„ de achizi˛ii
Licita˛ie competitiv„
interna˛ional„ (LCI)
Bunuri
> 1 milion
dolari S.U.A.

Lucr„ri
> 5 milioane
dolari S.U.A.

Licita˛ie competitiv„ na˛ional„
Servicii tehnice
< 1 milion
dolari S.U.A.

Lucr„ri
< 5 milioane
dolari S.U.A.

Cump„rare
Lucr„ri mici
na˛ionale/interna˛ionale
< 100.000
dolari S.U.A.
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Plafoane analiz„ preliminar„
LCI

LCN

Bunuri

Lucr„ri

Servicii
tehnice

Toate

Toate

> 0,5 milioane
dolari S.U.A. +
primele dou„

Cump„rare
na˛ional/
interna˛ional

Lucr„ri
> 3 milioane
dolari S.U.A. +
primele dou„

Lucr„ri
mici

Niciuna

Niciuna

Consultan˛i
Persoane
Firme
fizice
> 200.000
dolari S.U.A.

Niciuna

Plafoanele revizuite de mai sus sunt aplicabile Óncep‚nd cu data acestei scrisori.
V„ rog s„ nu ezita˛i s„ ne contacta˛i dac„ ave˛i Óntreb„ri suplimentare.
Cu stim„,
Anand Seth,
director de ˛ar„ Europa de Sud ∫i Central„
Regiunea Europa ∫i Asia Central„
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Copii:
Domnului Cristian David,
ministru delegat pentru controlul implement„rii programelor cu finan˛are interna˛ional„ ∫i urm„rirea aplic„rii
acquis-ului comunitar,
Guvernul Rom‚niei
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Domnului ™tefan Petrescu,
director general,
Ministerul Finan˛elor Publice
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Domnului Jan Willem van der Kaaij,
director executiv,
Banca Mondial„
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HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 13 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 321/2007
privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale îAeroporturi Bucure∫ti“ — S.A.
prin fuziunea Companiei Na˛ionale îAeroportul Interna˛ional Henri Coand„ — Bucure∫ti“ — S.A.
cu Societatea Na˛ional„ îAeroportul Interna˛ional Bucure∫ti B„neasa — Aurel Vlaicu“ — S.A.

D

es

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Articolul 13 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 321/2007 privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale
îAeroporturi Bucure∫ti“ — S.A. prin fuziunea Companiei
Na˛ionale îAeroportul Interna˛ional Henri Coand„ —
Bucure∫ti“ — S.A. cu Societatea Na˛ional„ îAeroportul
Interna˛ional Bucure∫ti B„neasa — Aurel Vlaicu“ — S.A.,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 245
din 12 aprilie 2007, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — Pe data Ónmatricul„rii la oficiul registrului
comer˛ului a Companiei Na˛ionale «Aeroporturi Bucure∫ti» —

S.A. se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 522/1998 privind
Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale «Aeroportul Interna˛ional
Bucure∫ti — Otopeni» — S.A., cu modific„rile ulterioare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 335
din 7 septembrie 1998, ∫i Hot„r‚rea Guvernului
nr. 524/1998 privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Na˛ionale
«Aeroportul Interna˛ional Bucure∫ti — B„neasa» — S.A., cu
modific„rile ulterioare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 337 din 8 septembrie 1998.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 560.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind stabilirea componen˛ei nominale a Consiliului
consultativ al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (12) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 10
alin. (7) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i propunerea pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei nr. 8.562 din 4 iunie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

or

primul-ministru emite urm„toarea decizie:

PRIM-MINISTRU

pe

rs
o

an

el

Articol unic. — Se aprob„ componen˛a nominal„ a Consiliului
consultativ al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta decizie.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ăr
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Bucure∫ti, 14 iunie 2007.
Nr. 183.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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ANEX√

us

COMPONENﬁA NOMINAL√

tin

Numele
∫i prenumele

Institu˛ia pe care o reprezint„

Func˛ia

D

es

Nr.
crt.

at

ex

cl

a Consiliului consultativ al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Calitatea
Ón cadrul
Consiliului
consultativ

1.

Alexandru S„ndulescu

Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor

director general

membru

2.

Corneliu Condrea

Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor

director general adjunct

membru

3.

Dan Ioan Gheorghiu

Federa˛ia Patronal„ Energetica

pre∫edinte

membru

4.

Nicolae Havrile˛

Uniunea Na˛ional„ a Patronatelor din Rom‚nia

vicepre∫edinte

membru

5.

Petru Sorin Dandea

Confedera˛ia Na˛ional„ Cartel îALFA“

vicepre∫edinte

membru

6.

Eugen Luha

Federa˛ia Sindicatelor Gaz Rom‚nia

pre∫edinte

membru

7.

Adrian Oprescu

Federa˛ia Autorit„˛ilor Locale din Rom‚nia

membru

membru

8.

Virgil Mu∫atescu

Asocia˛ia pentru Politici Energetice din Rom‚nia

pre∫edinte

membru

9.

™tefan Vintil„

Asocia˛ia Inginerilor din Rom‚nia

vicepre∫edinte

membru

10.

Constantin Miu

Asocia˛ia Na˛ional„ a Consumatorilor de Energie
din Rom‚nia

membru

membru

11.

Costel Stanciu

Asocia˛ia pentru Protec˛ia Consumatorilor din
Rom‚nia

pre∫edinte

membru
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea membrilor Comitetului de reglementare
al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (2) ∫i (3) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 10
alin. (2) ∫i (3) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i Propunerea pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 8.240 din 1 iunie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:

el

or

fiz
i

ce

Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
se numesc Ón calitatea de membri ai Comitetului de reglementare al
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei persoanele
prev„zute Ón anexa ce face parte integrant„ din prezenta decizie.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 14 iunie 2007.
Nr. 184.
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ANEX√

COMPONENﬁA NOMINAL√
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a Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei
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1. Maria M‚nicu˛„ — director general — Departamentul acces la re˛ea
∫i autorizare Ón domeniul energiei electrice;
2. Bogdan Cristian Valter — director general, cu delegare —
Departamentul acces la re˛ea ∫i autorizare Ón domeniul gazelor
naturale;
3. Viorel Alicu∫ — director general — Departamentul pre˛uri ∫i tarife
Ón domeniul energiei electrice;
4. Gabriel S‚rbu — director general — Departamentul pre˛uri ∫i tarife
Ón domeniul gazelor naturale;
5. Dan Ionescu — director general — Departamentul pia˛„ de energie
electric„;
6. Zoltan Nagy-Bege — director general, cu delegare —
Departamentul pia˛„ de gaze naturale;
7. Eugen Georgescu — director general — Departamentul control ∫i
protec˛ia consumatorilor.
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