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2. Articolul II se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. II. — Pentru asigurarea Ón anul 2007 a fondurilor
necesare aplic„rii Legii nr. 482/2006, se autorizeaz„
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor ca, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse, s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor
acestei legi Ón structura bugetului de stat ∫i a bugetului
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse pe
anul 2007.“
3. Alineatele (1), (4) ∫i (9) ale articolului III se modific„
∫i vor avea urm„torul cuprins:
îArt. III. — (1) Pentru copiii n„scu˛i Ón perioada
ianuarie—decembrie 2007, autorit„˛ile administra˛iei publice
locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, respectiv ale
comunelor, ora∫elor ∫i municipiilor, dup„ caz, denumite Ón
continuare autorit„˛ile administra˛iei publice locale, vor acorda
beneficiarilor contravaloarea Ón lei a trusoului pentru noun„scu˛i prev„zut de Legea nr. 482/2006.
.....................................………………………………………
(4) Cererea de acordare a sumelor prev„zute la alin. (1)
se depune ∫i se Ónregistreaz„ la autorit„˛ile administra˛iei
publice locale Ón a c„ror raz„ teritorial„ domiciliaz„
p„rintele sau, dup„ caz, Ón care a fost Ónregistrat„ na∫terea
copilului, p‚n„ cel t‚rziu la data de 15 decembrie 2007.
....................................………………………………………
(9) Pe baza situa˛iei centralizatoare prev„zute la
alin. (8), Ón termen de dou„ zile de la primirea acesteia,
direc˛ia de munc„ ∫i protec˛ie social„ jude˛ean„ ∫i a
municipiului Bucure∫ti, servicii publice descentralizate,
Óntocme∫te un borderou cu situa˛iile centralizatoare, la
nivelul jude˛ului, pe baza c„ruia solicit„ Ministerului Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse necesarul de credite
bugetare Ón vederea pl„˛ii contravalorii trusoului ∫i a
cheltuielilor de transmitere a dreptului.“
4. Articolul IV se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. IV. — Œn anul 2007, autorit„˛ile administra˛iei
publice locale vor finaliza p‚n„ la 31 decembrie procedurile
prev„zute de lege pentru achizi˛ionarea bunurilor ce vor
constitui trusoul pentru nou-n„scu˛i prev„zut de Legea
nr. 482/2006.“
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 3
din 17 ianuarie 2007 privind unele m„suri financiar-fiscale
din domeniul protec˛iei sociale, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, cu
urm„toarele modific„ri:
1. Articolul I se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. I. — Legea nr. 482/2006 privind acordarea de
trusouri pentru nou-n„scu˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
«Art. 2. — (1) Fondurile necesare pentru acordarea
trusoului pentru nou-n„scu˛i, pentru cheltuielile cu
transmiterea drepturilor prev„zute de prezenta lege, precum
∫i cheltuielile administrative legate de acordarea acestora
se asigur„ prin transferuri de la bugetul de stat c„tre
bugetele proprii ale jude˛elor, respectiv ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, prev„zute Ón bugetul Ministerului
Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse.
(2) Cheltuielile cu transmiterea drepturilor prev„zute de
prezenta lege, precum ∫i cheltuielile administrative legate
de acordarea acestora nu pot dep„∫i 10% din valoarea
total„ a trusourilor acordate.»
2. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 3 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
«Art. 3. — (1) Trusourile pentru nou-n„scu˛i, transportul
∫i distribu˛ia acestora se contracteaz„ de c„tre autorit„˛ile
administra˛iei publice locale ale jude˛elor, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
................................................................................................
(3) Consiliile jude˛ene, respectiv consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, au obliga˛ia s„ comunice
semestrial, p‚n„ la data de 20 a lunii urm„toare expir„rii
semestrului, Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului, date statistice privind monitorizarea ∫i evaluarea
programului de acordare a trusoului pentru nou-n„scu˛i.»“

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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 164.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 3/2007 privind unele m„suri financiar-fiscale
din domeniul protec˛iei sociale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 3/2007 privind unele m„suri financiar-fiscale din domeniul
protec˛iei sociale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 alin. (5) ∫i art. 86 alin. (3)
din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare
Ón cursul procesului penal
pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 6 alin. (5) ∫i art. 86 alin. (3) din Legea
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor
dispuse de organele judiciare Ón cursul procesului penal,
excep˛ie ridicat„ de Faur Nistor Isai Ón Dosarul
nr. 16.082/55/2006 al Judec„toriei Arad.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, deoarece
dispozi˛iile legale criticate nu au leg„tur„ cu solu˛ionarea
litigiului.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 11 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 16.082/55/2006, Judec„toria Arad a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) ∫i art. 86 alin. (3)
din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor ∫i a
m„surilor dispuse de organele judiciare Ón cursul
procesului penal, excep˛ie ridicat„ de Faur Nistor Isai Ón
dosarul de mai sus, av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei
contesta˛ii la executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la
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legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 6 alin. (5) ∫i art. 86 alin. (3) din Legea
nr. 275/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, care au urm„torul
con˛inut:
— Art. 6 alin. (5): îPe durata exercit„rii atribu˛iilor de
judec„tor delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate, acesta nu poate desf„∫ura alte activit„˛i dec‚t cele
stabilite de prezenta lege.“;
— Art. 86 alin. (3): îLa data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi se abrog„ Legea nr. 23/1969 privind executarea
pedepselor, republicat„ Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din
2 mai 1973, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu
excep˛ia dispozi˛iilor privitoare la executarea pedepsei la locul
de munc„, Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2003
privind unele drepturi ale persoanelor aflate Ón executarea
pedepselor privative de libertate, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, precum ∫i
orice alte dispozi˛ii contrare.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 86 alin. (3) din Legea
nr. 275/2006 nu numai c„ nu contravin principiului
constitu˛ional prev„zut de art. 15 alin. (2), dar Ól ∫i
consacr„, prevederea final„ referitoare la abrogarea unor
acte normative urm‚nd a produce efecte de la data intr„rii
Ón vigoare a noii legi.
Referitor la consecin˛ele concrete ce decurg din
abrogarea unui act normativ, este de precizat c„ o
asemenea problem„ excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale, sens Ón care subzisten˛a unei sanc˛iuni,
indiferent de caracterul acesteia, dispus„ sub imperiul legii
vechi este o problem„ de aplicare a legii, inclusiv sub
aspectul aplic„rii legii mai favorabile, ∫i nu de
constitu˛ionalitate.
De asemenea, autorul excep˛iei, fiind nemul˛umit de
Óncheierea dat„ de judec„torul delegat, s-a limitat la a
sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 6 alin. (5) din Legea
nr. 275/2006 contravin mai multor prevederi constitu˛ionale
∫i conven˛ionale, cu men˛iunea c„ Ói este Ónc„lcat dreptul la
un proces echitabil ∫i accesul liber la justi˛ie. Or,
prevederile legale criticate statueaz„ cu privire la
incompatibilitatea atribu˛iilor specifice judec„torului delegat
cu alte activit„˛i ce ies din sfera de reglementare a Legii
nr. 275/2006. A∫a fiind, norma contestat„ nu con˛ine nicio
dispozi˛ie care s„ Ónfr‚ng„ drepturile invocate de autor. Mai
mult, Ón virtutea liberului acces la justi˛ie, acesta a avut
posibilitatea de a se adresa instan˛ei de judecat„ cu scopul
de a-∫i ap„ra drepturile ∫i interesele legitime, printre care
se num„r„ ∫i dreptul de a solicita daune.
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principiul neretroactivit„˛ii legii, cu excep˛ia legii penale sau
contraven˛ionale mai favorabile, ale art. 1 alin. (5), art. 11,
16, 20, 21, 24, 52, 53 ∫i 124, precum ∫i ale art. 1, 6, 13
∫i 17 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 86 alin. (3)
din Legea nr. 275/2006 contravin art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie, deoarece înu garanteaz„ abrogarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2003, ci doar enumer„
acest fapt“.
Judec„toria Arad opineaz„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t principiul
prev„zut de art. 15 alin. (2) din Legea fundamental„ este
Ónscris tocmai Ón norma contestat„, iar celelalte nemul˛umiri
referitoare la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 nu
Ómbrac„
forma
unor
veritabile
reclama˛ii
de
neconstitu˛ionalitate, ci sunt critici ce vizeaz„ tehnica
legislativ„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛ia referitoare la
obliga˛ia judec„torului delegat de a nu desf„∫ura alte
activit„˛i dec‚t cele stabilite de Legea nr. 275/2006 nu
Óncalc„ niciunul dintre textele constitu˛ionale invocate de
autorul excep˛iei. Dimpotriv„, s-a dorit implicarea
judec„torului delegat, ca persoan„ independent„, impar˛ial„
∫i care se supune numai legii, Ón supravegherea ∫i
controlul asigur„rii legalit„˛ii Ón executarea pedepselor.
De asemenea, textele legale criticate nu con˛in dispozi˛ii
care s„ fie contrazise de modalitatea de abrogare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2003, sens Ón
care, Ón mod evident, o lege abrogat„ nu mai poate
ultraactiva dup„ ie∫irea din vigoare.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate nu instituie privilegii sau discrimin„ri ∫i nu
vin Ón contradic˛ie cu principiul conform c„ruia justi˛ia e
unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i.
Œn ceea ce prive∫te critica referitoare la Ónc„lcarea
prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, Avocatul
Poporului arat„ c„ aceasta nu poate fi re˛inut„, deoarece
dispozi˛iile art. 86 alin. (3) dispun pentru viitor ∫i nu con˛in
nicio prevedere de excludere a aplic„rii legii penale mai
favorabile.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.

tu

4

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 alin. (5) ∫i art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006
privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare Ón cursul procesului penal, excep˛ie ridicat„ de
Faur Nistor Isai Ón Dosarul nr. 16.082/55/2006 al Judec„toriei Arad.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 mai 2007.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

fiz
i

ALE

or

HOT√R¬RI

ce

Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

an

el

GUVERNUL ROM¬NIEI

ite

a

pe

rs
o

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 890/2003
privind aprobarea îFoii de parcurs din domeniul energetic din Rom‚nia“

tu

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

ii
g

ra

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 890/2003 privind aprobarea îFoii de parcurs din
domeniul energetic din Rom‚nia“, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 581 ∫i 581 bis din 14
august 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Situa˛ia sintetic„ îcapacit„˛i de Ónchis“ Ón perioada
2006—2010 pentru sectorul îTermo“ de la capitolul IV.3
îInvesti˛ii ∫i privatizare prin participarea de capital privat ∫i
investitori strategici“ se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îTERMO
1.870 MW
TOTAL
1.870 MW.“
2. Situa˛ia sintetic„ îcapacit„˛i noi“ Ón perioada
2006—2010 pentru sectorul îTermo“ de la capitolul IV.3
îInvesti˛ii ∫i privatizare prin participarea de capital privat ∫i
investitori strategici“ se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îTERMO
3.820 MW, din care reabilitare 2.375 MW
TOTAL
4.727 MW.“
3. La subpunctul 1.1 îCentrale termoelectrice“ al
punctului 1 îPutere reabilitat„“ din tabelul nr. 11
îProgramul de dezvoltare a capacit„˛ilor de produc˛ie Ón
perioada 2004—2015“ din anexa nr. 1, pentru perioada
2006—2010, se introduce Ón coloanele îPutere instalat„“ ∫i
îPutere disponibil„“ pozi˛ia îI∫alni˛a gr. 8, 1 x 315 MW“.

4. Punctul îTOTAL“ din tabelul nr. 11 îProgramul de
dezvoltare a capacit„˛ilor de produc˛ie Ón perioada 2006—
2015“ din anexa nr. 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
î— coloana «Putere instalat„» pentru perioada
2006—2010 «4727»;
— coloana «Putere instalat„» pentru perioada
2004—2015 «7028»;
— coloana «Putere disponibil„» pentru perioada
2006—2010 «4088».“
5. Pozi˛ia a treia îI∫alni˛a gr. 8, 1 x 290“ de la
subpunctul 1.1 îCentrale termoelectrice“ al punctului 1
îPe lignit“ al tabelului nr. 13 îEvolu˛ia retragerilor din
exploatare a grupurilor termo existente la 01.01.2003“ din
anexa nr. 1 se abrog„.
6. Punctul îTOTAL“ din tabelul nr. 13 îEvolu˛ia
retragerilor din exploatare a grupurilor termo existente la
01.01.2003“ se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î— coloana «Putere instalat„» pentru perioada
2006—2010 «1870»;
— coloana «Putere instalat„» pentru perioada
2003—2015 «3150»;
— coloana «Putere disponibil„» pentru perioada
2006—2010 «1622»;
— coloana «Putere disponibil„» pentru perioada
2003—2015 «2737».“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Attila Korodi
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 519.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru organizarea Zilei Justi˛iei Ón anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 364/1994 privind instituirea îZilei
Justi˛iei“, Ón anul 2007, Ziua Justi˛iei se organizeaz„ pe

fiz
i

ce

data de 8 iulie 2007.

(2) Manifest„rile prilejuite de acest eveniment se
organizeaz„ de Consiliul Superior al Magistraturii ∫i se
desf„∫oar„ Ón municipiul Alba Iulia, jude˛ul Alba.
Art. 2. — Se aprob„ alocarea sumei de 25.000 lei din
bugetul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ón
vederea organiz„rii Zilei Justi˛iei pe data de 8 iulie 2007.

PRIM-MINISTRU

or

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

tu

ite
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pe
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el

Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

GUVERNUL ROM¬NIEI
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ra

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 568.

D

es

tin

at

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pl„˛ii contribu˛iilor voluntare, Ón lei, ale Rom‚niei la programele
∫i fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ plata contribu˛iilor voluntare, Ón lei,
ale Rom‚niei la programele ∫i fondurile de dezvoltare ale
ONU, pe anul 2007, Ón sum„ total„ de 634.800 lei,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Sumele necesare pl„˛ii contribu˛iilor prev„zute
la art. 1 se suport„ din fondurile aprobate cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe
anul 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 569.
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ANEX√

CONTRIBUﬁIILE VOLUNTARE,

Ón lei, ale Rom‚niei la programele ∫i fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007
Program (fond)
de dezvoltare al ONU

Contribu˛ia pe anul 2007
— lei —

1.

Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):
— costuri suportate de Guvernul Rom‚niei pentru Oficiul PNUD de la Bucure∫ti (GLOC)
— contribu˛ia voluntar„ pentru programe
Fondul Na˛iunilor Unite pentru Copii (UNICEF)
Centrul de Informare ∫i Documentare al Na˛iunilor Unite

300.000
100.000
42.800
192.000

T O T A L:

634.800

2.
3.

ce

Nr.
crt.

or

fiz
i

GUVERNUL ROM¬NIEI

ra

adopt„ prezenta hot„r‚re.

ii
g

Guvernul Rom‚niei

tu

ite

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.708/2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, Ón vederea achizi˛ion„rii unor bunuri culturale de patrimoniu
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Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.708/2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului pe anul 2006, Ón vederea achizi˛ion„rii unor
bunuri culturale de patrimoniu, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Bunurile achizi˛ionate potrivit art. 1, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, intr„ Ón proprietatea

public„ a statului ∫i Ón administrarea Muzeului Na˛ional de
Istorie a Rom‚niei din Bucure∫ti.“
2. Dup„ articolul 2 se introduce un nou articol, articolul
21, cu urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Se aprob„ Ónscrierea bunurilor prev„zute la
art. 2 Ón inventarul bunurilor care alc„tuiesc domeniul public
al statului ∫i Ón administrarea Muzeului Na˛ional de Istorie a
Rom‚niei din Bucure∫ti.“
3. Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.708/2006 se completeaz„
cu anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 574.
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ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor achizi˛ionate potrivit art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.708/2006

Denumirea

Br„˛ar„ plurispiralic„

Persoana juridic„

Caracteristicile tehnice

la care se transmite bunul

ale bunului

Muzeul Na˛ional

Valoarea

— 6,5 spirale din tij„ cu sec˛iune circular„, din aur, cu

200 mii lei

de Istorie a Rom‚niei cele dou„ extremit„˛i aplatizate, Ón form„ de band„ decorat„,
din Bucure∫ti

la fiecare extremitate, cu c‚te 7 palmete, con˛in‚nd incizii
Ón form„ de br„du˛ ∫i Ón mijloc un ∫ir de puncte. Br„˛ara
prezint„ Ón continuarea palmetelor c‚te o plac„ dreptunghiular„,
terminat„ cu o protom„ zoomorf„. Pe corpul tijei, Ónaintea

ce

palmetelor, au fost gravate cercuri care o Ónconjoar„. Pl„cile

fiz
i

terminale sunt situate ∫i vizibile de aceea∫i parte a piesei

el

— 7,5 spirale, din aur, cu cele dou„ extremit„˛i aplatizate,

an

Muzeul Na˛ional

200 mii lei

rs
o

Br„˛ar„ plurispiralic„

or

spiralice; greutate circa 987g.

pe

de Istorie a Rom‚niei Ón form„ de band„ decorat„, la fiecare extremitate, cu
7 palmete con˛in‚nd indicii Ón form„ de br„du˛ ∫i la mijloc

a

din Bucure∫ti

ite

un ∫ir de puncte. Br„˛ara prezint„ Ón continuarea palmetelor

ra

tu

c‚te o plac„ dreptunghiular„, terminat„ cu o protom„ zoomorf„.

ii
g

Suprafa˛a pl„cilor dreptunghiulare este decorat„ cu ∫iruri

ăr

transversale constituite din incizii arcuite. Pl„cile terminale

rm

se suprapun ca pozi˛ie ∫i sunt vizibile de aceea∫i parte a

Muzeul Na˛ional

— 7,5 spirale, din aur, cu cele dou„ extremit„˛i aplatizate,

us

Br„˛ar„ plurispiralic„

iv

in

fo

piesei spiralice; greutate 1.080g.
200 mii lei

ex

cl

de Istorie a Rom‚niei Ón form„ de band„ decorat„, la fiecare extremitate, cu

D

es

tin

at

din Bucure∫ti

7 palmete con˛in‚nd indicii Ón form„ de br„du˛ ∫i la mijloc
un ∫ir de puncte. Br„˛ara prezint„ Ón continuarea palmetelor
c‚te o plac„ dreptunghiular„, terminat„ cu o protom„ zoomorf„.
Suprafa˛a pl„cilor dreptunghiulare este decorat„ cu linii Ón
form„ de br„du˛, incizate. Animalele de la extremit„˛i au gura
marcat„ printr-o incizie ∫i ochii situa˛i pe margini. Capetele
animalelor sunt decorate cu mici cercuri. Pe corpul tijei,
Ónaintea palmetelor, sunt cercuri incizate care o Ónconjoar„;
greutate 1.121 g.

Br„˛ar„ plurispiralic„

Muzeul Na˛ional

— 6,5 spirale, din aur, cu cele dou„ extremit„˛i aplatizate,

200 mii lei

de Istorie a Rom‚niei Ón form„ de band„ decorat„, la fiecare extremitate, cu
din Bucure∫ti

7 palmete con˛in‚nd indicii Ón form„ de br„du˛ ∫i la mijloc
un ∫ir de puncte. Br„˛ara prezint„ Ón continuarea palmetelor
c‚te o plac„ dreptunghiular„, terminat„ cu o protom„ zoomorf„.
Suprafa˛a pl„cilor dreptunghiulare este decorat„ cu ∫iruri
transversale con˛in‚nd incizii arcuite. Pe corpul tijei,
Ónaintea palmetelor, sunt cercuri incizate ce o Ónconjoar„.
Pl„cile terminale sunt vizibile pe aceea∫i parte; greutate 930 g.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru abrogarea art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.074/2004 privind aprobarea
Strategiei na˛ionale de prevenire a criminalit„˛ii
pe perioada 2005—2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.074/2004 privind aprobarea
Strategiei na˛ionale de prevenire a criminalit„˛ii pe perioada 2005—2007,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.222 din
20 decembrie 2004.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
Ministrul internelor ∫i reformei
administrative,
Cristian David
Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei
Ministrul muncii, familiei
∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

GUVERNUL ROM¬NIEI

D
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ex

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 582.

HOT√R¬RE
privind aprobarea unor m„suri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004
al Parlamentului European ∫i al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerin˛ele de asigurare
pentru transportatori aerieni ∫i operatori de aeronave
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea
Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul Danemarcei, Republica Federal„ Germania, Republica Estonia,
Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica Francez„, Irlanda, Republica Italian„, Republica Cipru, Republica Letonia,
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul ﬁ„rilor de Jos, Republica
Austria, Republica Polon„, Republica Portughez„, Republica Slovenia, Republica Slovac„, Republica Finlanda, Regatul
Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i
Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la
25 aprilie 2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Transportatorii aerieni rom‚ni ∫i operatorii
aeronavelor civile Ónmatriculate sau identificate Ón Rom‚nia
au obliga˛ia de a depune la Regia Autonom„ îAutoritatea
Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ copii ale documentelor de

asigurare Ón vigoare care acoper„ r„spunderea acestora
fa˛„ de ter˛i ∫i, dup„ caz, fa˛„ de pasageri, bagaje sau
marf„, Óncheiate potrivit legii ∫i cu respectarea cerin˛elor
Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului
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European ∫i al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind
cerin˛ele de asigurare pentru transportatori aerieni ∫i
operatori de aeronave.
(2) Toate aeronavele civile care efectueaz„ zboruri cu
aterizare/decolare pe/de pe teritoriul Rom‚niei vor avea la
bord copii ale documentelor de asigurare prev„zute la
alin. (1), care vor fi prezentate, la cerere, Ón cazul
efectu„rii unui control la aeronav„ de c„tre autorit„˛ile
competente.
Art. 2. — Limita minim„ a sumei asigurate pentru
acoperirea r„spunderii fa˛„ de pasageri va fi, Ón cazul
opera˛iunilor aeriene necomerciale efectuate cu aeronave
av‚nd masa maxim„ la decolare mai mic„ sau egal„ cu
2.700 kg, de 100.000 DST pentru fiecare pasager.

Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
litera d) a articolului 16 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
zborurilor cu aeronave civile ∫i de stat Ón spa˛iul aerian
na˛ional, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îd) executarea unui zbor Ón spa˛iul aerian na˛ional cu o
aeronav„ civil„ pentru care nu s-a Óncheiat un contract de
asigurare pentru acoperirea r„spunderii fa˛„ de ter˛i ∫i,
dup„ caz, pasageri, bagaje sau marf„, Ón condi˛iile stabilite
de legisla˛ia na˛ional„ Ón vigoare ∫i de regulamentele
comunitare aplicabile;“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 583.
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HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din proprietatea public„ a statului
∫i din administrarea Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative Ón proprietatea public„
a municipiului Alexandria ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria,
jude˛ul Teleorman

at

ex

cl

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

tin

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

es

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, situat Ón municipiul Alexandria, jude˛ul Teleorman,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din proprietatea
public„ a statului ∫i din administrarea Ministerului Internelor
∫i Reformei Administrative Ón proprietatea public„ a
municipiului Alexandria ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Alexandria, Ón scopul amenaj„rii unui
îAd„post pentru persoane defavorizate ∫i afectate de
inunda˛ii“.
Art. 2. — La darea Ón folosin˛„ a p„r˛ii de imobil care
se transmite potrivit art. 1, Ón baza unui nou protocol,
Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative —

Inspectoratul de Jandarmi Jude˛ean Teleorman
redob‚nde∫te dreptul de administrare asupra unui num„r de
3 unit„˛i locative av‚nd o suprafa˛„ locuibil„ propor˛ional„
cu ponderea valorii actualizate a lucr„rilor executate prin
bugetul propriu din valoarea final„ a obiectivului.
Art. 3. — Lucr„rile de Ómprejmuire ∫i iluminatul
perimetral pe noua limit„ de proprietate vor fi executate ∫i
decontate de autorit„˛ile administra˛iei publice locale ale
municipiului Alexandria.
Art. 4. — Predarea-preluarea p„r˛ii de imobil prev„zute
la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 584.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii de imobil care se transmite din proprietatea public„ a statului ∫i din administrarea Ministerului Internelor
∫i Reformei Administrative Ón proprietatea public„ a municipiului Alexandria ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, jude˛ul Teleorman
Persoana juridic„
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Municipiul Alexandria,
str. Alexandru Ghica
nr. 121,
jude˛ul Teleorman

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Internelor
∫i Reformei
Administrative —
Inspectoratul
de Jandarmi
Jude˛ean Teleorman
(U.M. 0723)

Municipiul
Alexandria,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Alexandria

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Cl„dire, P+4E
Suprafa˛„ construit„ — 297,25 m2
Suprafa˛„ desf„∫urat„ — 1.184 m2
Suprafa˛„ total„ teren — 465,25 m2

Num„rul de
Ónregistrare la
Ministerul
Economiei
∫i Finan˛elor

Nr. M.E.F.
101.491 (par˛ial)
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Locul unde este
situat imobilul
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HOT√R¬RE
privind stabilirea func˛iei ∫i a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului Ón valut„
al reprezentantului Rom‚niei Ón Consiliul Organiza˛iei Avia˛iei Civile Interna˛ionale (OACI),
precum ∫i aprobarea cheltuielilor generate de alegerea Rom‚niei Ón Consiliul OACI,
pentru perioada 2007—2010

tin

at

ex

cl

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al pct. 5 din Nota la anexa nr. 2 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare Ón valut„ ∫i celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ale
personalului trimis Ón misiune permanent„ Ón str„in„tate, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

es

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

Art. 1. — Se stabile∫te func˛ia de reprezentant
permanent al Rom‚niei Ón Consiliul Organiza˛iei Avia˛iei
Civile Interna˛ionale (OACI) ∫i aplicarea coeficientului de
ierarhizare 8.00 pentru determinarea salariului Ón valut„
pentru aceast„ func˛ie.
Art. 2. — (1) Se aprob„ cheltuielile generate de
alegerea Rom‚niei Ón Consiliul Organiza˛iei Avia˛iei Civile
Interna˛ionale (OACI) ∫i de men˛inerea unui reprezentant
permanent al Rom‚niei la sediul OACI din Montreal
(Canada) pentru perioada octombrie 2007—septembrie 2010,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
(2) Finan˛area cheltuielilor prev„zute la alin. (1) se
asigur„ din bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale unit„˛ilor
prev„zute Ón anex„.
(3) Salarizarea Ón valut„ ∫i celelalte drepturi ale
reprezentantului permanent al Rom‚niei Ón Consiliul OACI
se realizeaz„ Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare
Ón valut„ ∫i celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ale
personalului trimis Ón misiune permanent„ Ón str„in„tate,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 3. — (1) Œn vederea aplic„rii prevederilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 837/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, unitate trimi˛„toare este considerat„
Ministerul Transporturilor, Ómpreun„ cu unit„˛ile de avia˛ie
civil„ aflate sub autoritatea acestuia, prev„zute Ón anex„.
(2) Repartizarea Óntre unit„˛ile de avia˛ie civil„ a
cheltuielilor generate de alegerea Rom‚niei Ón Consiliul
OACI este prev„zut„ Ón anex„. Suportarea cheltuielilor
aferente drepturilor reprezentantului Rom‚niei Ón Consiliul
OACI, prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/1995,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dar
care nu se reg„sesc Ón anexa la prezenta hot„r‚re, se
suport„ de unitatea angajatoare a reprezentantului.
Art. 4. — Valorile cheltuielilor prev„zute Ón anex„ sunt
estimative ∫i pot fi suplimentate pe baza unor justific„ri
fundamentate prezentate de reprezentantul permanent al
Rom‚niei Ón Consiliul OACI institu˛iei care finan˛eaz„
cheltuiala respectiv„.
Art. 5. — Unit„˛ile de avia˛ie civil„ prev„zute la art. 3
alin. (1) Óncheie cu reprezentantul permanent al Rom‚niei
Ón Consiliul OACI contracte care vor stipula obliga˛iile

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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rezultate din prezenta hot„r‚re, precum ∫i modul de
decontare ∫i justificare a cheltuielilor suportate de fiecare
institu˛ie.

Art. 6. — Ministerul Transporturilor va urm„ri
respectarea de c„tre unit„˛ile de avia˛ie civil„ prev„zute la
art. 3 alin. (1) a obliga˛iilor ce le revin.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 590.
ANEX√

Valoarea
estimativ„
pentru
anul 2009
(lei)

Valoarea
estimativ„
pentru anul
2010**)
(lei)

—

—

—

25.000

—

—

—

8.100

32.400

32.400

24.300

fiz
i

Valoarea
estimativ„
pentru
anul 2008
(lei)

25.000

CNAB

25.000

CNAB

2.700/lun„

CNAB
CNAB
CNAB
CNAB

850/lun„
25.000
450/lun„
30.000/an

2.550
25.000
1.350
7.500

10.200
—
5.400
30.000

10.200
—
5.400
30.000

7.650
—
4.050
22.500

17.000/an

5.670

17.000

17.000

11.330

ROMATSA
ROMATSA

5.000/lun„
12.000/an

15.000
12.000

60.000
12.000

60.000
12.000

45.000
—

ROMATSA
ROMATSA

120.000/an
1.150/lun„

120.000
3.450

120.000
13.800

120.000
13.800

—
10.350

ROMATSA

90.000

90.000

—

—

—

6.400
USD/lun„
conform H.G.
837/1995
conform H.G.
837/1995
10.000/an

19.200
USD
4.800
USD
1.200
USD
—

76.800
USD
19.200
USD
4.800
USD
10.000

76.800
USD
19.200
USD
4.800
USD
10.000

57.600
USD
14.400
USD
3.600
USD
10.000
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CNAB

tin

es

D

25.000

rs
o

CNAB

at

Editare materiale de promovare
a candidaturii Rom‚niei
Recep˛ie oferit„ de delega˛ia
rom‚n„ cu ocazia Adun„rii
OACI (septembrie—octombrie 2007)
Chirie ∫i utilit„˛i pentru biroul
grupului CERG din sediul OACI
∫i comunica˛ii
Reprezentare/protocol
Mobilier pentru birou ∫i birotic„
Consumabile
Deplas„ri oficiale Ón Rom‚nia
sau la diferite reuniuni
Transport Montreal — Bucure∫ti
∫i retur (inclusiv pentru membrii
familiei) conform H.G. 837/1995
Salariu pentru secretar„
Asigur„ri de s„n„tate (reprezentant
∫i membrii familiei)
Chirie pentru locuin˛„ ∫i utilit„˛i
Asigurare, combustibil ∫i Óntre˛inere
autoturism
Cump„rare autoturism
(care va fi v‚ndut de c„tre
reprezentant la terminarea
mandatului, suma ob˛inut„
constituind venit la bugetul
ROMATSA)
Salariu lunar pentru reprezentant

an

el

or

Institu˛ia
finan˛atoare

Tipul cheltuielii

Valoarea
estimativ„
pentru
anul 2007*)
(lei)

Valoarea
estimativ„
(lei)

ce

Cheltuieli generate de alegerea Rom‚niei Ón Consiliul OACI ∫i de men˛inerea unui reprezentant permanent al Rom‚niei
la sediul OACI din Montreal (Canada) pentru perioada 2007—2010

AACR

Indemniza˛ie lunar„ pentru so˛ie

AACR

Indemniza˛ie lunar„ pentru copii

AACR

Cheltuieli pentru men˛inerea licen˛ei

AACR

*) Pentru 3 luni.
**) Pentru 9 luni.

CNAB — Compania Na˛ional„ îAeroporturi Bucure∫ti“ — S.A.
ROMATSA — Regia Autonom„ Administra˛ia Rom‚n„ a Serviciilor de Trafic Aerian
AACR — Regia Autonom„ Autoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„
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SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea art. 1 din Ordinul ministrului finan˛elor nr. 140/1999
pentru aprobarea criteriilor referitoare la func˛ionarea unit„˛ilor emitente de tichete de mas„,
potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas„

ce

Œn baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas„, cu complet„rile
ulterioare, ∫i ale art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor de mas„,
Ón temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
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Din partea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor:
2. directorul general al Direc˛iei generale de
management al domeniilor reglementate specific —
vicepre∫edinte;
3. directorul general al Direc˛iei generale juridice —
membru;
Din partea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„:
4. vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ pe probleme de control — membru;
5. directorul general al Direc˛iei generale de
reglementare a colect„rii crean˛elor bugetare — membru.“
2. La articolul 1, dup„ alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Œn cazuri justificate, la ∫edin˛ele comisiei prev„zute
la alin. (1), Ón locul membrilor titulari vor participa
Ónlocuitorii desemna˛i de ace∫tia.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 8 iunie 2007.
Nr. 414.
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Art. I. — Articolul 1 din Ordinul ministrului finan˛elor
nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la
func˛ionarea unit„˛ilor emitente de tichete de mas„, potrivit
Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 89
din 2 martie 1999, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — (1) Se instituie Comisia de autorizare a
func˛ion„rii unit„˛ilor emitente de tichete de mas„, format„
din 5 membri, Ón urm„toarea componen˛„:
1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor, coordonator al direc˛iilor de legisla˛ie impozite
directe ∫i indirecte — pre∫edinte;

fiz
i

ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.719/2006
pentru aprobarea criteriilor referitoare la func˛ionarea unit„˛ilor emitente de tichete cadou
∫i de tichete de cre∫„
Œn baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou ∫i a tichetelor de
cre∫„, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a dispozi˛iilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou ∫i a tichetelor de cre∫„,
Ón temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare
la func˛ionarea unit„˛ilor emitente de tichete cadou ∫i de

tichete de cre∫„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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îANEXA Nr. 1

COMPONENﬁA

Comisiei de autorizare a func˛ion„rii unit„˛ilor emitente de tichete cadou ∫i de tichete de cre∫„
1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, coordonator al direc˛iilor de legisla˛ie impozite
directe ∫i indirecte — pre∫edinte;
Din partea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor:
2. directorul general al Direc˛iei generale management al domeniilor reglementate specific — vicepre∫edinte;
3. directorul general al Direc˛iei generale juridice — membru;
Din partea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„:
4. vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ pe probleme de control — membru;
5. directorul general al Direc˛iei generale de reglementare a colect„rii crean˛elor bugetare — membru.
N O T √:

Œn cazuri justificate, la ∫edin˛ele Comisiei, Ón locul membrilor titulari vor participa Ónlocuitorii desemna˛i de ace∫tia.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 8 iunie 2007.
Nr. 415.
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MINISTERUL AGRICULTURII ™I DEZVOLT√RII RURALE
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ORDIN
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 692/2004 privind denumirea ∫i sediul sucursalelor teritoriale ale Administra˛iei Na˛ionale
a Œmbun„t„˛irilor Funciare
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Administra˛iei
Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.309/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 7 alin. (7) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 255.418 din 31 mai 2007 al Direc˛iei Ómbun„t„˛iri funciare privind necesitatea
schimb„rii sediului Sucursalei Teritoriale Arge∫—Buz„u ∫i Hot„r‚rea nr. 4 din 26 martie 2007 a Consiliului de
administra˛ie al Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funanciare,
ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Num„rul curent 8 din anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 692/2004 privind denumirea ∫i sediul sucursalelor
teritoriale ale Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor
Nr.
crt.

î8.

Denumirea sucursalei

Funciare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 927 din 11 octombrie 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

Sediul

ARGE™—BUZ√U
jude˛ele V‚lcea, par˛ial Arge∫, D‚mbovi˛a,
Prahova, Buz„u, par˛ial Giurgiu,
Ilfov par˛ial

Municipiul Ploie∫ti,
str. Cosminele nr. 11A,
jude˛ul Prahova

Limite teritoriale

Vest — r‚ul Olt, jude˛ul Teleorman
Sud — jude˛ele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomi˛a
Est — jude˛ele Ialomi˛a, Br„ila, Giurgiu, par˛ial Ilfov,
par˛ial Vrancea
Nord — jude˛ele Bra∫ov, Vrancea“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 472.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind aprobarea Listei cuprinz‚nd standardele rom‚ne din domeniul mijloacelor de m„surare,
care adopt„ standarde europene armonizate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 15 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condi˛iilor de
introducere pe pia˛„ ∫i de punere Ón func˛iune a mijloacelor de m„surare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Lista cuprinz‚nd standardele
rom‚ne din domeniul mijloacelor de m„surare, care adopt„
standarde europene armonizate, prev„zut„ Ón anexa care

face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

ce

Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 1.690.
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DECIZIE
pentru modificarea Deciziei Consiliului Na˛ional al Audiovizualului nr. 187/2006
privind Codul de reglementare a con˛inutului audiovizual

D

Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului, de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul programelor audiovizuale,
Ón temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
Articol unic. — Articolul 73 din Decizia Consiliului
Na˛ional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de
reglementare a con˛inutului audiovizual, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 din
14 aprilie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 73. — Œn vederea respect„rii ∫i garant„rii
prevederilor art. 3 alin. (1) ∫i (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i a prevederilor art. 71 din prezentul cod,
radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate,

prezentate, moderate sau realizate de parlamentari,
reprezentan˛i ai Guvernului ∫i ai administra˛iei publice
centrale ∫i locale, reprezentan˛i ai Administra˛iei
Preziden˛iale, persoane cu func˛ii Ón structura partidelor
politice sau purt„tori de cuv‚nt ai acestora, persoane
desemnate public s„ candideze ori care ∫i-au anun˛at
public inten˛ia de a candida la alegerile locale,
parlamentare sau preziden˛iale ori emisiuni Ón care ace∫tia
au statut de invitat permanent; fac excep˛ie emisiunile cu
caracter cultural-artistic.“

Vicepre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Attila Gasparik
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 516.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE CORPULUI EXPERﬁILOR CONTABILI
™I CONTABILILOR AUTORIZAﬁI DIN ROM¬NIA
CORPUL EXPERﬁILOR CONTABILI
™I CONTABILILOR AUTORIZAﬁI DIN ROM¬NIA

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului ∫i examenul
de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de expert contabil ∫i de contabil autorizat,
aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului Superior al Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i
din Rom‚nia nr. 00/33/2000
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Œn temeiul art. 19 lit. a), al art. 26 alin. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii de
expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i al pct. 18, 25 ∫i 152 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, republicat,
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admitere; Ón caz contrar, candidatul va sus˛ine din nou
examenul de acces.“
3. La articolul 2, alineatul (3) se abrog„.
4. La articolul 2, alineatele (4)—(7) vor avea urm„torul
cuprins:
î(4) La cererea stagiarului, depus„ Ón cel mult dou„ luni
de la promovarea examenului de admitere, stagiul poate fi
prelungit sau suspendat printr-o hot„r‚re a consiliului filialei
Corpului dup„ cum urmeaz„:
a) prelungirea stagiului, care nu se poate face dec‚t
pentru o perioad„ de maximum 3 ani, poate fi dat„ Ón una
sau mai multe etape;
b) suspendarea poate fi acordat„ Ón primii 2 ani, pe
perioade care nu dep„∫esc 12 luni fiecare. Orice reÓnnoire
a unei perioade de suspendare, formulat„ Ón cadrul acestei
durate de 2 ani, trebuie s„ fac„ obiectul unei hot„r‚ri a
consiliului filialei Corpului. Durata serviciului militar ∫i
concediul legal de maternitate sau pentru cre∫terea copilului
Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani nu sunt luate Ón calcul Ón cei
2 ani de suspendare.
(5) Œn situa˛ia Ón care candidatul a terminat sau se afl„
Ón cursul efectu„rii stagiului la categoria contabil autorizat
∫i a promovat examenul la categoria expert contabil se
recunoa∫te stagiul efectuat, dar nu mai mult de dou„
semestre.
(6) Œn perioada de stagiu, stagiarul este obligat s„
efectueze minimum 200 de ore pe semestru, Ón timpul
orelor normale de munc„ ale tutorelui de stagiu sau potrivit
programului de stagiu Ón sistem colectiv.
(7) Œn ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu
trebuie s„ acorde stagiarului, la cerere, un concediu
nepl„tit de cel pu˛in 30 de zile pentru preg„tirea
examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil ∫i
de contabil autorizat.“
5. La articolul 4, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Stagiul se efectueaz„ pe l‚ng„ o
persoan„ fizic„ sau Ón cadrul unei societ„˛i comerciale de
profil, membr„ a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor
Autoriza˛i din Rom‚nia.
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Art. I. — Regulamentul privind efectuarea stagiului ∫i
examenul de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de
expert contabil ∫i de contabil autorizat, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia nr. 00/33/2000, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 112 din
14 martie 2000, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Stagiul se efectueaz„ de c„tre persoanele
care au promovat examenul de admitere pentru accesul la
profesia de expert contabil ∫i de contabil autorizat,
organizat de Corpul Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor
Autoriza˛i din Rom‚nia, denumit Ón continuare Corpul,
potrivit art. 19 lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a
contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Promovarea examenului de admitere pentru accesul
la profesie se dovede∫te cu certificatul pentru promovarea
examenului Ón vederea accesului la profesia de expert
contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare
Ón baza Regulamentului privind accesul la profesia de
expert contabil ∫i de contabil autorizat, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 562/2000.
(3) Stagiul se organizeaz„ pe l‚ng„ un tutore de stagiu,
membru al Corpului, sau, Ón mod colectiv, la nivelul fiec„rei
filiale a Corpului.“
2. La articolul 2, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Perioada de stagiu Óncepe de la data la care
persoana care a reu∫it la examenul de admitere a depus
cererea de Ónscriere la stagiu. Œn acest scop:
a) conducerea filialei, Ón termen de 10 zile, va Ón∫tiin˛a
candidatul c„ a promovat examenul de admitere, iar
acestuia Ói revine obliga˛ia s„ se prezinte pentru Óntocmirea
formalit„˛ilor Ón vederea Ónscrierii la stagiu;
b) cererea de Ónscriere la stagiu, potrivit regulamentului
prev„zut la art. 1 alin. (2), se depune Ón termen de
maximum dou„ luni de la data promov„rii examenului de

or

Consiliul Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia emite urm„toarea hot„r‚re:
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11. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Stagiul const„ Ón efectuarea de lucr„ri
profesionale, la care se adaug„ ac˛iuni de preg„tire tehnic„
∫i deontologic„.
(2) Lucr„rile profesionale reprezint„ 400 de ore pe an
∫i se efectueaz„ sub controlul tutorelui de stagiu. C‚nd nu
este posibil„ efectuarea de lucr„ri pe l‚ng„ un tutore de
stagiu, filiala organizeaz„ preg„tirea Ón sistem colectiv a
stagiarilor, Ón condi˛iile respect„rii tuturor prevederilor
prezentului regulament ∫i numai pe baz„ de lucr„ri
practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucr„ri
profesionale prev„zut Ón anexa nr. 14. Exerci˛iile, lucr„rile
practice ∫i studiile de caz (col. 3 din anexa nr. 14), ce fac
obiectul preg„tirii Ón sistem colectiv, se stabilesc anual de
Departamentul pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea
profesional„ continu„ ∫i se prezint„, se rezolv„ ∫i se
evalueaz„ de c„tre formatorii (lectorii) aproba˛i de Biroul
permanent al Consiliului superior al Corpului din r‚ndul
tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor
speciali∫ti pe domenii. Modul de organizare ∫i desf„∫urare
a ac˛iunilor de preg„tire Ón sistem colectiv se stabile∫te prin
norme aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior
al Corpului.
(3) Preg„tirea stagiarilor cuprinde:
a) ac˛iuni legate de comportamentul profesional ∫i de
doctrina profesional„, care sunt Óntreprinse Ón mod curent
de consiliul filialei Corpului;
b) ac˛iuni de preg„tire cu caracter tehnic, care pot fi
delegate unor cabinete sau societ„˛i comerciale de profil,
membre ale Corpului, sau unor institute de Ónv„˛„m‚nt care
au f„cut cerere Ón acest sens ∫i ale c„ror programe au
fost agreate de Consiliul superior al Corpului.
(4) Œntr-un an, un stagiar trebuie s„ efectueze minimum
dou„ zile de preg„tire, Ón leg„tur„ cu comportamentul
profesional ∫i doctrina profesional„, ∫i 4 zile de preg„tire
tehnic„.
(5) Tematica pentru cursurile de preg„tire tehnic„ este
prezentat„ Ón anexa nr. 6.
(6) Tematica pentru cursurile de preg„tire deontologic„
∫i doctrin„ profesional„ este prezentat„ Ón anexa nr. 6 a).“
12. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — Stagiarii au obliga˛ia s„ participe la ac˛iunile
organizate de consiliul filialei, Ón cadrul Programului na˛ional
de formare profesional„ continu„.“
13. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Stagiarul prezint„ controlorului de stagiu
la sf‚r∫itul fiec„rui semestru un îRaport semestrial“ Ón care
dezvolt„ un caz practic sau, Ón cazul unei misiuni de audit,
prezint„ lucr„rile efectuate, grupate pe activit„˛ile prev„zute
Ón anexa nr. 7.
(2) Raportul semestrial poate avea forma ∫i structura
prezentate Ón anexa nr. 8 ∫i se semneaz„ at‚t de stagiar,
c‚t ∫i de tutorele de stagiu. Raportul este Ónso˛it de Fi∫a
semestrial„ a tutorelui de stagiu, Ón care acesta poate
dezvolta ∫i comenta unele aspecte din activitatea
stagiarului.
(3) Œn cazul exper˛ilor contabili, cel pu˛in dou„ din
6 rapoarte semestriale trebuie s„ se refere la activitatea de
expertiz„ contabil„ ∫i de audit.“
14. La articolul 15, alineatele (1) ∫i (3) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Tutorele de stagiu trebuie s„ creeze
stagiarilor condi˛ii pentru:
a) a urma preg„tirea prev„zut„ Ón prezentul regulament;
b) a se achita cu regularitate de obliga˛iile lor prev„zute
Ón prezentul regulament;
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(2) Lista cuprinz‚nd persoanele ∫i societ„˛ile comerciale
de profil, abilitate s„ primeasc„ stagiari, se stabile∫te de
Consiliul superior al Corpului, la propunerea consiliului
filialei Corpului; acestea trebuie s„ ofere garan˛ii suficiente
Ón ceea ce prive∫te asigurarea condi˛iilor pentru formarea
stagiarilor, respectarea normelor ∫i principiilor Codului etic
na˛ional al profesioni∫tilor contabili. Aceast„ list„ este
public„, poate fi consultat„ de cei interesa˛i ∫i se
Ónm‚neaz„ fiec„rui tutore de stagiu odat„ cu documentul
de abilitare a acestuia.“
6. La articolul 5, alineatele (2)—(4) vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Consiliul superior al Corpului analizeaz„ cererea ∫i
hot„r„∫te Ón termen de 30 de zile de la primire.
(3) Abilitarea poate fi solicitat„ Ón orice moment de
persoanele fizice cu vechime Ón profesie de minimum 5 ani
∫i de societ„˛ile comerciale de profil, membre ale Corpului,
cu Óndeplinirea criteriilor stabilite prin normele CECCAR.
(4) Odat„ acordat„, abilitarea r„m‚ne valabil„ p‚n„ la
retragerea sa de c„tre Consiliul superior al Corpului.“
7. La articolul 5, dup„ alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Fiecare tutore de stagiu are dreptul la un singur
stagiar. Autorizarea de a avea mai mult de un stagiar se
acord„, pentru fiecare stagiar Ón plus, de consiliul filialei
Corpului, dup„ examinarea ansamblului activit„˛ilor tutorelui
de stagiu.“
8. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Lista cuprinz‚nd persoanele ∫i societ„˛ile
comerciale de profil abilitate s„ aib„ calitatea de tutore de
stagiu se public„ odat„ cu Tabloul anual al membrilor
Corpului ∫i se actualizeaz„ periodic.“
9. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Stagiarul trebuie s„ aduc„ la cuno∫tin˛„
consiliului filialei Corpului, prin scrisoare recomandat„ cu
confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu
cel pu˛in 15 zile Ónainte de Ónceperea stagiului (anexa nr. 3):
a) numele ∫i adresa sa;
b) numele ∫i adresa tutorelui de stagiu;
c) atestarea tutorelui de stagiu c„ accept„ s„ Ól
primeasc„ pe stagiar, din care s„ rezulte ∫i data Ónceperii
stagiului (anexa nr. 4).
(2) Pre∫edintele consiliului filialei confirm„ Ónscrierea la
stagiu, trimi˛‚nd stagiarului o scrisoare de confirmare
(anexa nr. 5).
(3) Pentru stagiarii care urmeaz„ s„ se preg„teasc„ Ón
sistem colectiv, pre∫edintele consiliului filialei Corpului va
confirma Ónscrierea la stagiu, prin transmiterea unei scrisori
de confirmare [anexa nr. 5a) la regulament].
(4) Procedura prev„zut„ la alin. (1) se aplic„ ∫i Ón cazul
schimb„rii tutorelui de stagiu.
(5) Œn situa˛ia Ón care stagiarul nu a g„sit ∫i filiala nu
poate s„ Ói recomande un tutore de stagiu, pre∫edintele
consiliului filialei Corpului, sub proprie semn„tur„, va face
men˛iunea «preg„tire Ón sistem colectiv» pe cererea al
c„rei model este prev„zut Ón anexa nr. 3a).“
10. La articolul 10, alineatele (1) ∫i (2) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Œn perioada Ón care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea sub Óndrumarea ∫i controlul tutorelui de stagiu,
stagiarul poate avea ∫i calitatea de salariat Ón Ón˛elesul
legisla˛iei Ón vigoare.
(2) Rela˛iile contractuale ale stagiarului cu persoana sau
cu societatea comercial„ de profil Ón care Ó∫i efectueaz„
stagiul se pot stabili pe baza legisla˛iei muncii sau
legisla˛iei civile.“
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23. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — Departamentul pentru organizarea stagiului
∫i dezvoltarea profesional„ continu„ ∫i controlorul na˛ional
de stagiu organizeaz„ cel pu˛in o dat„ pe an o reuniune
cu to˛i controlorii de stagiu, Ón care se analizeaz„
activitatea de stagiu Ón cadrul Corpului.“
24. La articolul 26, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) To˛i stagiarii care se preg„tesc Ón sistem colectiv
vor fi Ónregistra˛i de c„tre directorul executiv al filialei Ón
Registrul matricol ∫i vor primi livrete de stagiu.“
25. La articolul 26, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) O copie (list„) din registrul stagiarilor se trimite la
Departamentul pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea
profesional„ continu„, anual p‚n„ la data de 30 iunie, ∫i
se actualizeaz„ semestrial.“
26. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — (1) Eviden˛a activit„˛ii de stagiu cuprinde:
a) un dosar al stagiarului, care con˛ine diferite
documente pe care acesta le-a depus la Ónscrierea Ón
stagiu, precum ∫i rapoartele ∫i celelalte documente Ón
leg„tur„ cu activitatea acestuia;
b) un dosar al tutorelui de stagiu, care cuprinde
abilitarea acestuia, numele stagiarilor ∫i diferite documente
∫i coresponden˛„, precum ∫i rapoarte ale acestuia.
(2) Activit„˛ile desf„∫urate de stagiar, documentele ∫i
rapoartele acestuia sunt consemnate ∫i conservate Óntr-un
dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10).
(3) Lucr„rile (rapoartele) efectuate de stagiarii care
efectueaz„ preg„tirea Ón sistem colectiv se centralizeaz„ de
c„tre directorul executiv al filialei sau de c„tre alt specialist
desemnat Ón prealabil de consiliul filialei ∫i se consemneaz„
Ón Registrul matricol la rubrica «Rapoarte», la semestrul
corespunz„tor.“
27. La articolul 28, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 28. — (1) La expirarea stagiului profesional
efectuat conform prezentului regulament, stagiarului i se
elibereaz„ un certificat de stagiu (anexa nr. 11), pe baza
raportului tutorelui de stagiu ∫i a observa˛iilor scrise de
controlorul de stagiu sau pe baza Raportului de stagiu
Óntocmit de directorul executiv al filialei.“
28. Articolul 30 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 30. — (1) Sus˛inerea examenului de aptitudini se
face dup„ efectuarea stagiului, Óntr-o perioad„ maxim„ de
4 ani de la promovarea examenului de admitere, cu
excep˛ia persoanelor aflate Ón situa˛iile men˛ionate la art. 2
alin. (4) lit. a) ∫i b), pentru care termenul se prelunge∫te Ón
mod corespunz„tor.
(2) Stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini
Ól mai pot sus˛ine Ón urm„toarele maximum dou„ sesiuni
consecutive, cu acoperirea taxelor de examen stabilite de
Consiliul superior al Corpului.
(3) Pentru Ónscrierea la examenul de aptitudini, cel
interesat depune la filiala Corpului din raza de domiciliu un
dosar cuprinz‚nd:
a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de
examinare pentru accesul la profesie;
b) certificatul de stagiu;
c) copie de pe diploma de studii economice superioare,
respectiv diploma de studii medii, recunoscut„ de Ministerul
Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului;
d) cerere pentru Ónscriere la examenul de aptitudini,
adresat„ pre∫edintelui filialei Corpului;
e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);
f) certificat de cazier judiciar;
g) adeverin˛„ medical„;
h) dou„ fotografii tip B.I.
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c) a preg„ti examenul de aptitudini, Ón vederea ob˛inerii
calit„˛ii de expert contabil sau de contabil autorizat.“
..............................................................................................
(3) Tutorele de stagiu trebuie s„ Óntocmeasc„ cu
regularitate Fi∫a semestrial„ a stagiarului ∫i s„ r„spund„ la
solicit„rile consiliului filialei Corpului Ón leg„tur„ cu
activitatea stagiarului.“
15. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — La sf‚r∫itul perioadei de stagiu, tutorele de
stagiu Óntocme∫te ∫i prezint„ consiliului filialei un Raport de
stagiu conform modelului prezentat Ón anexa nr. 9. Œn cazul
stagiarilor preg„ti˛i Ón sistem colectiv, Raportul de stagiu se
Óntocme∫te de directorul executiv al filialei pentru fiecare
stagiar, conform modelului prezentat Ón anexa nr. 9 a).“
16. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Tutorii de stagiu sunt obliga˛i s„ pl„teasc„
stagiarii Ón func˛ie de: num„rul de ore efectuate, calitatea
lucr„rilor efectuate ∫i baremele orare stabilite de Consiliul
superior al Corpului.“
17. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Consiliul superior al Corpului nume∫te un
controlor de stagiu la nivelul fiec„rei filiale ∫i unul sau mai
mul˛i controlori adjunc˛i care s„ acopere activitatea tuturor
stagiarilor din raza filialei, respectiv exper˛i contabili ∫i
contabili autoriza˛i; un controlor de stagiu adjunct nu poate
avea mai mult de 50 de stagiari Ón control.“
18. La articolul 20, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 20. — (1) Controlul stagiului se refer„ la:
a) respectarea de c„tre stagiari a obliga˛iilor ∫i a
reglement„rilor care Ói privesc;
b) comportamentul stagiarului;
c) calitatea ∫i diversitatea lucr„rilor profesionale;
d) trimiterea la timp a rapoartelor semestriale ∫i a fi∫elor
semestriale ale tutorelui de stagiu;
e) participarea efectiv„ la ac˛iunile de preg„tire.“
19. La articolul 20, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Controlorul de stagiu va l„muri orice situa˛ie pentru
stagiarii care efectueaz„ stagiul Ón sistem colectiv.“
20. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Controlorii de stagiu Ói convoac„ la filial„,
Ón mod periodic, fie pe to˛i stagiarii, fie pe grupe, Ón
reuniuni care pot s„ corespund„ cu zilele de studiu privind
comportamentul profesional ∫i doctrina profesional„;
convocarea se face cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte, iar
prezen˛a este obligatorie.“
21. La articolul 22, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 22. — (1) Consiliul superior al Corpului
desemneaz„ vicepre∫edintele care r„spunde de
Departamentul pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea
profesional„ continu„ pentru a Óndeplini ∫i calitatea de
controlor na˛ional de stagiu, care orienteaz„ ∫i coordoneaz„
activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor
Corpului.“
22. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — (1) Controlorii ∫i controlorii adjunc˛i de
stagiu Óntocmesc anual un raport al propriei activit„˛i, pe
care Ól prezint„ pre∫edintelui consiliului filialei Corpului ∫i
controlorului na˛ional de stagiu.
(2) Controlorul na˛ional de stagiu prezint„ Consiliului
superior raportul anual cu privire la activitatea controlorilor
de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.
(3) Œn cursul anului, Departamentul pentru organizarea
stagiului ∫i dezvoltarea profesional„ continu„ din cadrul
Corpului poate cere orice informa˛ie filialelor Corpului Ón
leg„tur„ cu activitatea de stagiu.“
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respective pot solicita organizarea zilelor de preg„tire
deontologic„, Ón vederea sus˛inerii examenului de aptitudini.
(2) Cererea trebuie s„ con˛in„ toate informa˛iile
necesare, sus˛inute cu documente, care s„ dea posibilitatea
Departamentului pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea
profesional„ continu„ s„ se asigure c„ persoana Ón cauz„
a ob˛inut preg„tirea profesional„ ∫i tehnic„ necesar„
(anexa nr. 13).“
34. La articolul 34, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn cazul preg„tirii Ón sistem colectiv a stagiarilor,
prevederile prezentului regulament cu privire la tutorii de
stagiu se refer„ la directorul executiv al filialei sau la alt
specialist desemnat de consiliul filialei.“
35. Anexa nr. 1 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1 la prezenta hot„r‚re.
36. Anexa nr. 2 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 2 la prezenta hot„r‚re.
37. Dup„ anexa nr. 3 la regulament se introduce o nou„
anex„, anexa nr. 3a), cuprins„ Ón anexa nr. 3 la prezenta
hot„r‚re.
38. Anexa nr. 4 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 4 la prezenta hot„r‚re.
39. Anexa nr. 5 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 5 la prezenta hot„r‚re.
40. Dup„ anexa nr. 5 la regulament se introduce o nou„
anex„, anexa nr. 5a), cuprins„ Ón anexa nr. 6 la prezenta
hot„r‚re.
41. Anexa nr. 6 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 7 la prezenta hot„r‚re.
42. Dup„ anexa nr. 6 la regulament se introduce o nou„
anex„, anexa nr. 6a), cuprins„ Ón anexa nr. 8 la prezenta
hot„r‚re.
43. Anexa nr. 8 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 9 la prezenta hot„r‚re.
44. Anexa nr. 9 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 10 la prezenta hot„r‚re.
45. Dup„ anexa nr. 9 la regulament se introduce o nou„
anex„, anexa nr. 9a), cuprins„ Ón anexa nr. 11 la prezenta
hot„r‚re.
46. Anexa nr. 11 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 12 la prezenta hot„r‚re.
47. Anexa nr. 12 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 13 la prezenta hot„r‚re.
48. Anexa nr. 13 la regulament se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu anexa nr. 14 la prezenta hot„r‚re.
49. Dup„ anexa nr. 13 la regulament se introduce o
nou„ anex„, anexa nr. 14, cuprins„ Ón anexa nr. 15 la
prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. III. — Regulamentul privind efectuarea stagiului ∫i
examenul de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de
expert contabil ∫i de contabil autorizat, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia nr. 00/33/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va
fi republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. IV. — Organele alese ∫i structurile executive ale
Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din
Rom‚nia vor duce la Óndeplinire dispozi˛iile prezentei
hot„r‚ri.
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(4) Dosarele se transmit de c„tre filiale Departamentului
pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea profesional„
continu„ din cadrul Corpului, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte
de data stabilit„ pentru organizarea examenului de
aptitudini.
(5) Examenele de aptitudini se organizeaz„ de c„tre
Departamentul pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea
profesional„ continu„ din cadrul Corpului, la data stabilit„
de c„tre Consiliul superior al Corpului; data ∫i locul
examenului se comunic„ de pre∫edintele filialei, prin
scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire.“
29. La articolul 31, alineatele (1)—(4) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 31. — (1) Examenul de aptitudini const„ Ón probe
scrise ∫i orale, separat pentru exper˛i contabili ∫i separat
pentru contabili autoriza˛i.
(2) Proba scris„, cu o durat„ de 6 ore, const„ Ón:
a) studii de caz, exerci˛ii ∫i probleme din domeniul
expertizei contabile, monografiei contabile, evalu„rii
Óntreprinderilor ∫i auditului financiar;
b) Óntreb„ri de judecat„ profesional„ din doctrina ∫i
deontologia profesiei contabile, organizarea ∫i func˛ionarea
Corpului.
(3) Proba oral„ se sus˛ine Ón maximum 7 zile
calendaristice de la proba scris„ ∫i const„ Ón:
a) c‚te o Óntrebare din materia juridic„ ∫i fiscal„;
b) c‚te o Óntrebare din domeniile contabilitate, audit
financiar ∫i evaluarea Óntreprinderilor.
(4) La proba scris„, fiecare lucrare prime∫te o not„ de
la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise ∫i continuarea
examenului cu proba oral„ este necesar„ ob˛inerea cel
pu˛in a mediei 7.“
30. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — (1) Comisiile de examinare sunt formate din:
a) un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de
Conturi;
b) dou„ cadre didactice universitare;
c) 2 exper˛i contabili;
d) c‚te un reprezentant al Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor ∫i al Ministerului Justi˛iei.
(2) Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat
de Departamentul pentru organizarea stagiului ∫i
dezvoltarea profesional„ continu„ din cadrul Corpului.“
31. La articolul 33, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 33. — (1) Lista cuprinz‚nd persoanele care au
promovat examenul de aptitudini se comunic„ filialei din
raza de domiciliu de c„tre Departamentul pentru
organizarea stagiului ∫i dezvoltarea profesional„ continu„
din cadrul Corpului.“
32. La articolul 33, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn termen de maximum 30 de zile, absolventul
examenului de aptitudini are obliga˛ia Ónscrierii Ón eviden˛ele
Corpului, Ón caz contrar este luat din oficiu la categoria
membrilor inactivi.“
33. La articolul 34, alineatele (1) ∫i (2) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 34. — (1) Activitatea desf„∫urat„ Óntr-o societate
de profil membr„ a Corpului, Ón calitate de angajat, este
recunoscut„ ca perioad„ de stagiu efectuat, Ón ceea ce
prive∫te lucr„rile profesionale ∫i preg„tirea tehnic„; la
cerere, la Ómplinirea perioadei de 3 ani, persoanele
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ANEXA Nr. 1
[Anexa nr. 1
la regulament

(Model de cerere de abilitare
Ón calitate de tutore de stagiu)
— persoan„ fizic„ —]
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Numele ∫i prenumele:
Adresa:
Calitatea: expert contabil/contabil autorizat/cadru didactic
Num„r carnet ……………… din anul …………
Telefon …………………, fax …………………, e-mail …………………
Solicit s„ fiu abilitat Ón calitate de tutore de stagiu.
Num„r carnet de expert contabil/contabil autorizat:
Locul unde Ómi exersez profesia:
Num„rul de stagiari pentru care solicit autorizarea:
Œn calitate de tutore de stagiu, persoan„ fizic„, m„ angajez:
— s„ respect Óntocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului ∫i examenul
de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de expert contabil ∫i de contabil autorizat;
— s„ nu folosesc stagiarul Ón ac˛iuni care nu au leg„tur„ cu profesia de expert contabil sau
de contabil autorizat;
— s„ sprijin stagiarul Ón formarea ∫i dezvoltarea profesional„ continu„.
Œn sus˛inerea cererii anexez urm„toarele documente:
— copii ale contractelor de prest„ri de servicii de contabilitate (minimum 3);
— copie de pe documentul privind dovada spa˛iului de lucru (contract de proprietate,
contract de Ónchiriere, intabulare etc.);
— lista normelor profesionale, ghidurilor ∫i lucr„rilor emise de Corpul Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, din biblioteca proprie.
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Localitatea …………….
Data ……………………
Semn„tura ∫i parafa …………
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(Se trimite pre∫edintelui filialei Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din
Rom‚nia.)
ANEXA Nr. 2
[Anexa nr. 2
la regulament

(Model de cerere de abilitare
Ón calitate de tutore de stagiu)
— persoan„ juridic„ —]
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Societatea Comercial„:
Adresa:
Num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului:
Num„rul autoriza˛iei CECCAR:
Numele ∫i calitatea reprezentantului:
Telefon …………………, fax …………………, e-mail …………………
Solicit„m s„ fim abilita˛i Ón calitate de tutore de stagiu.
Num„rul de stagiari pentru care se solicit„ autorizarea:
Œn calitate de tutore de stagiu, persoan„ juridic„, ne angaj„m:
— s„ respect„m Óntocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului ∫i examenul
de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de expert contabil ∫i de contabil autorizat;
— s„ nu folosim stagiarul Ón ac˛iuni care nu au leg„tur„ cu profesia de expert contabil sau
de contabil autorizat;
— s„ sprijinim stagiarul Ón formarea ∫i dezvoltarea profesional„ continu„.
Œn sus˛inerea cererii anex„m urm„toarele documente:
— copii ale contractelor de prest„ri de servicii de contabilitate (minimum 3);
— copie de pe documentul privind dovada spa˛iului de lucru (contract de proprietate,
contract de Ónchiriere, intabulare etc.);
— lista normelor profesionale, ghidurilor ∫i lucr„rilor emise de Corpul Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, din biblioteca proprie.
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Localitatea …………….
Data ……………………
Semn„tura (calitatea) ∫i ∫tampila …………
(Se trimite pre∫edintelui filialei Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din
Rom‚nia.)
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ANEXA Nr. 3
[Anexa nr. 3a)
la regulament ]

PREG√TIRE ŒN SISTEM COLECTIV
Pre∫edinte filial„
Numele ∫i prenumele
……………………......
Semn„tura ∫i ∫tampila
Numele ∫i prenumele ……………………
Num„rul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie …...............…
Adresa ……………………………………………………
Telefon …………………
Data …………………

ce

Domnule pre∫edinte,
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Conform dispozi˛iilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului ∫i examenul
de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de expert contabil ∫i de contabil autorizat, v„
informez c„ nu am g„sit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut s„ Ómi recomande unul.
Œn aceast„ situa˛ie, solicit s„ urmez preg„tirea profesional„ Ón sistem colectiv.

ANEXA Nr. 4
[Anexa nr. 4
la regulament

(Model de atestare de stagiu)]
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Semn„tura …………

Localitatea …………………
Data ……………………
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Subsemnatul, ………………………………, adresa (sediul social) …………………………………,
calitatea ………………………………, abilitat Ón calitate de tutore de stagiu (Ón cadrul cabinetului),
prin Decizia Biroului permanent nr. … din ……, certific faptul c„ domnul/doamna …………………,
n„scut/n„scut„ la data de ……………… Ón localitatea ………………, cu domiciliul Ón ………………,
va efectua sub conducerea mea Óncep‚nd cu data de ……………… stagiul prev„zut Ón Ordonan˛a
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor
autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Stagiul se va efectua Ón cabinetul (societatea comercial„) …………………………, av‚nd
orarul de lucru ………… .

D

es

Localitatea ………………
Data ……………………
Semn„tura (∫tampila sau parafa) ………………
(Se scrie pe h‚rtie cu antet.)
ANEXA Nr. 5
[Anexa nr. 5
la regulament

(Confirmare de primire a Ónscrierii la stagiu)]
Localitatea ………………
Data ……………………..
Domnului/Doamnei …………………………
V„ facem cunoscut c„ Ón cursul ∫edin˛ei din data de ……………………, consiliul filialei
Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia a luat act de scrisoarea
dumneavoastr„ din data de ………., Ónso˛it„ de atestarea tutorelui de stagiu din data de ……… .
Dumneavoastr„ a˛i fost Ónscris Ón Registrul matricol nr. ……, care trebuie s„ fie men˛ionat Ón
orice coresponden˛„ a dumneavoastr„.
Stagiul dumneavoastr„ Óncepe la data de ................................... .
Controlorul dumneavoastr„ de stagiu este domnul/doamna …………………… .
Pre∫edintele consiliului filialei
Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia,
………………………………………....
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. 6
[Anexa nr. 5 a)
la regulament)

(Confirmare de primire a Ónscrierii la stagiu)]
Localitatea ………………
Data ……………………..
Domnului/Doamnei .....................................................
V„ facem cunoscut c„ Ón cursul ∫edin˛ei din data de ....................., consiliul filialei Corpului
Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia a luat act de scrisoarea dumneavoastr„
din data de ..........................., prin care solicita˛i preg„tirea Ón sistem colectiv.
Dumneavoastr„ a˛i fost Ónscris Ón Registrul matricol nr. ...................., care trebuie s„ fie
men˛ionat Ón orice coresponden˛„ a dumneavoastr„.
Stagiul dumneavoastr„ Óncepe la data de ........................... .
Controlorul dumneavoastr„ de stagiu este domnul/doamna ................................

a

TEMATICA

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 6
la regulament)

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Pre∫edintele consiliului filialei
Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia,
………………………………………....

Exper˛i contabili

Contabili autoriza˛i
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pentru cursurile de preg„tire tehnic„

— Organizarea profesiei
— Documente de lucru:
• norme
• foi de lucru
• dosare de lucru pe feluri de lucr„ri ∫i exerci˛ii
— Sistemul contabil ∫i de control intern:
• con˛inut
• utilitate
• limite
— Audit financiar:
• cadrul conceptual ∫i principiile generale ale auditului
• serviciile conexe
• terminologie
• organizarea activit„˛ii de audit Ón Rom‚nia
— Contabilitatea financiar„
Anul II — Recapitularea cursurilor de formare din anul I
— Aprecierea sistemului contabil ∫i de control intern
— Evaluarea Óntreprinderii
— Fiscalitatea Óntreprinderilor
— Contabilitatea analitic„ (de gestiune)
Anul III — Recapitularea cursurilor din anul II
— Audit financiar:
• ob˛inerea elementelor probante
• riscurile Ón auditul financiar
• norme de raportare
• misiuni speciale
• misiuni conexe
— Directivele europene ∫i standardele contabile
interna˛ionale Ón domeniul contabilit„˛ii
— Drept ∫i legisla˛ia contabil„ ∫i de audit Ón Rom‚nia

1 zi
0,5 zile

1 zi
0,5 zile

1 zi

0,5 zile

1,5 zile

—

—
0,5 zile
0,5 zile
1,5 zile
1,5 zile
—
0,5 zile
2 zile

2 zile
0,5 zile
—
—
1,5 zile
2 zile
0,5 zile
—

1,5 zile

—

—

3,5 zile
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Anul I
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ANEXA Nr. 8
[Anexa nr. 6a)
la regulament]
TEMATICA

de preg„tire deontologic„ ∫i doctrin„ profesional„ pentru exper˛i contabili
∫i contabili autoriza˛i
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Zilele 1—3
Doctrina profesional„
I. Profesia contabil„: con˛inut ∫i forme de manifestare
II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat
1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat
2. Accesul la profesie
3. R„spunderile exper˛ilor contabili/contabililor autoriza˛i
III. Organizarea ∫i func˛ionarea Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din
Rom‚nia
1. Atribu˛iile Corpului
2. Organizarea teritorial„
3. Organele de conducere ale Corpului, atribu˛ii
4. Organizarea intern„ a Corpului
5. Rela˛iile Corpului cu administra˛ia (Guvern)
6. Finan˛area activit„˛ilor Corpului
IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat
V. Controlul de calitate Ón activitatea exper˛ilor contabili/contabililor autoriza˛i
Zilele 4—6
Deontologie profesional„
I. Profesia liberal„ de expert contabil/contabil autorizat
II. Codul etic IFAC
1. Œnsemn„tatea (importan˛a) existen˛ei unui cod de etic„ profesional„
2. Interesul general: con˛inut, defini˛ii
3. Obiectivele codului etic
4. Principiile fundamentale:
a) integritatea;
b) obiectivitatea;
c) competen˛a profesional„;
d) confiden˛ialitatea;
e) profesionalism;
f) respectarea normelor tehnice ∫i profesionale.
5. Independen˛a — principiul fundamental ∫i condi˛ia de exercitare a profesiei liberale de expert
contabil ∫i de contabil autorizat
III. Codul etic na˛ional al profesioni∫tilor contabili, emis de Corpul Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, edi˛ia 2006.

Bibliografie
1. Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a
contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare
2. Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor
Autoriza˛i din Rom‚nia, republicat
3. Codul etic na˛ional al profesioni∫tilor contabili, emis de Corpul Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, edi˛ia 2006
4. Regulamentul privind efectuarea stagiului ∫i examenului de aptitudini Ón vederea accesului la
calitatea de expert contabil ∫i de contabil autorizat, cu modific„rile ulterioare
5. Doctrin„ ∫i deontologie Ón profesia contabil„ din Rom‚nia, autori: prof. univ. dr. Horia
Cristea, prof. univ. dr. Marin Toma, Editura CECCAR, 2003
6. Hot„r‚rea nr. 03/56 a Consiliului Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor
Auroriza˛i din Rom‚nia
7. Cartea expertului contabil ∫i a contabilului autorizat — culegere de acte normative ∫i
reglement„ri ale profesiei elaborate de CECCAR, edi˛ia a IV-a, revizuit„ ∫i ad„ugit„
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ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 8
la regulament)

(Structura-tip a raportului
semestrial al stagiarului)
Pagina de gard„
Numele ∫i prenumele stagiarului:
Adresa stagiarului:
Tutore de stagiu (numele ∫i prenumele):
Controlor de stagiu (numele ∫i prenumele):
Data Ónceperii stagiului:
Perioada de referin˛„ a raportului: de la ....................... la ..................... (semestrul) .........
Num„rul raportului: (1, 2 ..............6) ............................

Tutore de stagiu,
.......................

(semn„tura)

(semn„tura)

ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 9
la regulament)

(Raportul tutorelui de stagiu asupra
condi˛iilor de derulare a stagiului)
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Stagiar,
........................

rm

ăr

RAPORT DE STAGIU

at
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Subsemnatul, ................................, tutore de stagiu abilitat prin ................................, certific c„
domnul/doamna ................................, n„scut/n„scut„ Ón ................................ la data de
................................, cu domiciliul Ón ................................, a efectuat sub conducerea mea stagiul
profesional prev„zut de Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii de
expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

es

tin

Stagiul s-a efectuat de la data de ................................ la data de ................................
Condi˛ii de derulare a stagiului .............................................................................................................
............................................................................................................................................................

D
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Localitatea .......................................
Data ................................................
Semn„tura tutorelui de stagiu
......................................................

Observa˛ii ∫i viza controlorului de stagiu
...................................................................
Semn„tura controlorului de stagiu
.....................................................
Structura raportului de stagiu:
I. Prezentarea lucr„rilor efectuate
(grupate pe structura prezentat„ Ón anexa nr. 6, de exemplu)
II. Rela˛iile cu tutorele de stagiu
III. Expunerea unei lucr„ri profesionale efectuate
IV. Observa˛iile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat
V. Observa˛iile eventuale ale tutorelui de stagiu
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. 11
[Anexa nr. 9a)
la regulament]

(Raportul directorului executiv al filialei
asupra condi˛iilor de derulare a stagiului
pentru îPreg„tirea Ón sistem colectiv“)
RAPORT DE STAGIU

Subsemnatul, ....................................................., Ón calitate de director executiv al filialei, certific
c„ domnul/doamna ...................................................., n„scut/n„scut„ Ón ................................ la data
de ................................, cu domiciliul Ón ................................, a efectuat sub conducerea mea
stagiul profesional prev„zut de Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii de
expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu
modific„rile ulterioare, urm‚nd îPreg„tirea Ón sistem colectiv“.
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ce

Stagiul s-a efectuat de la data de .................................... la data de ......................................
Condi˛ii de derulare a stagiului:
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Localitatea ................................
Data .........................................
Semn„tura directorului de filial„
....................................................

ii
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Observa˛ii ∫i viza pre∫edintelui de filial„:
...........................................................................................................................................................
Semn„tura pre∫edintelui de filial„ ..........................................
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Structura raportului de stagiu:
I. Prezentarea lucr„rilor efectuate
(grupate pe structura prezentat„ Ón anexa nr. 6, de exemplu)
II. Rela˛iile cu conduc„torul de stagiu
III. Expunerea unei lucr„ri profesionale efectuate
IV. Observa˛iile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat
V. Observa˛iile eventuale ale conduc„torului de stagiu
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tin

ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 11
la regulament)
CERTIFICAT DE STAGIU

Subsemnatul, .................................................., pre∫edintele consiliului filialei Corpului Exper˛ilor
Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia ................................, atest c„ domnul/doamna
................................, stagiar/stagiar„, a efectuat succesiv urm„toarele perioade de stagiu:
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

......................
......................
......................
......................
......................
......................

la
la
la
la
la
la

.......................,
.......................,
.......................,
.......................,
.......................,
.......................,

tutore
tutore
tutore
tutore
tutore
tutore

de
de
de
de
de
de

stagiu;
stagiu;
stagiu;
stagiu;
stagiu;
stagiu,

Ónsum‚nd o perioad„ de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Cu privire la modul de efectuare a stagiului men˛ionez urm„toarele:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ﬁin‚nd seama ∫i de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu ∫i de observa˛iile controlorului de
stagiu, apreciez c„ stagiul domnului/doamnei ....................................... este satisf„c„tor ∫i Ól/o
autorizez s„ se prezinte la examenul de aptitudini pentru ob˛inerea calit„˛ii de expert contabil
(contabil autorizat).
Localitatea .......................................................
Data .................................................................
Pre∫edintele consiliului filialei,
..........................................................................
(semn„tura)

ANEXA Nr. 13
(Anexa nr. 12
la regulament)

ce

T E M A T I C A*)

fiz
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examenului de aptitudini
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1. Organizarea profesiei ∫i statutul profesional al expertului contabil ∫i al contabilului autorizat:
• calitatea de expert contabil ∫i calitatea de contabil autorizat
• accesul la profesie
• organizarea ∫i func˛ionarea Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia
• incompatibilit„˛i Ón profesie
• responsabilitatea profesionistului contabil
• eviden˛a membrilor Corpului
• Codul etic na˛ional al profesioni∫tilor contabili
2. Drept: comercial, civil, penal ∫i fiscal
3. Audit financiar:
• proceduri ∫i tehnici de audit
• misiuni de audit:
— audit financiar
— servicii conexe
— normele na˛ionale de audit financiar
• activitatea de cenzorat
• norme de raportare
4. Contabilitatea ∫i finan˛ele operatorilor economici ∫i institu˛iilor financiar-bancare:
• contabilitate general„: planul de conturi**) (operatori economici, b„nci, societ„˛i de asigur„ri,
pie˛e de capital)
• conturile consolidate
• publicarea conturilor anuale
• func˛iile Óntreprinderilor
• evaluarea Óntreprinderilor
• fuziuni ∫i diviz„ri de Óntreprinderi
• dizolvarea ∫i lichidarea Óntreprinderilor
• analiza situa˛iei financiare a Óntreprinderii
• gestiunea financiar„ (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalit„˛i de finan˛are)
• informatic„; cuno∫tin˛e generale**)
5. Contabilitate de gestiune:
• analiza conturilor ∫i politici de pre˛uri
• eviden˛a cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor**)
6. Metode cantitative ∫i matematici aplicate:
• matematici financiare
• statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici)
• probabilit„˛i, sondaje ∫i e∫antion„ri.

D
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*) Tematica se completeaz„ periodic, Ón func˛ie de necesit„˛i.
**) Teme valabile ∫i pentru contabili autoriza˛i.
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1. Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 48
din 14 ianuarie 2005
2. Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare
3. Codul comercial rom‚n
4. Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a
contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare
5. Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement„rilor
contabile conforme cu directivele europene, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modific„rile ulterioare
6. Norme metodologice privind reflectarea Ón contabilitate a principalelor opera˛iuni de fuziune,
divizare, dizolvare ∫i lichidare a societ„˛ilor comerciale, precum ∫i retragerea sau
excluderea unor asocia˛i din cadrul societ„˛ilor comerciale ∫i tratamentul fiscal al acestora,
aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.376/2004, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004, publicate ∫i de Editura
CECCAR Ón 2004
7. Regulament privind efectuarea stagiului ∫i examenului de aptitudini Ón vederea accesului la
calitatea de expert contabil ∫i de contabil autorizat, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
8. Codul etic na˛ional al profesioni∫tilor contabili, Editura CECCAR, 2006
9. Cartea expertului contabil ∫i a contabilului autorizat — Culegere de acte normative ∫i
reglement„ri ale profesiei elaborate de CECCAR, edi˛ia a IV-a 2004, revizuit„ ∫i ad„ugit„
10. Colec˛ia de Ghiduri pentru Œn˛elegerea ∫i Aplicarea Standardelor Interna˛ionale de
Contabilitate (32 volume), Bucure∫ti, Editura CECCAR, 2004
11. Angheni Smaranda ∫i colectiv — Drept comercial, edi˛ia a III-a, Editura All Beck, 2004
12. C„rpenaru S. ∫i colectiv — Societ„˛ile comerciale — reglementare, doctrin„, jurispruden˛„,
Editura All Beck, 2001
13. Alberta Chi˛u, Corina Ioana∫ — Auditul Ón institu˛iile publice, Editura CECCAR
14. Cristea Horia, Toma Marin — Doctrin„ ∫i deontologie Ón profesia contabil„ din Rom‚nia,
Editura CECCAR, 2003
15. Du˛escu Adriana — Ghid privind Ón˛elegerea ∫i aplicarea standardelor interna˛ionale de
contabilitate — edi˛ia I ∫i II, Editura CECCAR, 2001 ∫i 2002
16. Du˛escu Adriana — Politici contabile de Óntreprinderi, Editura CECCAR, 2004
17. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana — Contabilitate financiar„ — O abordare european„ ∫i
interna˛ional„ (vol. I — Contabilitate financiar„ fundamental„, vol. II — Contabilitate
financiar„ aprofundat„), Bucure∫ti, Editura Infomega, 2005
18. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana — Reglementare ∫i practici de consolidare a conturilor,
Editura CECCAR, 2004
19. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana — Recunoa∫tere, evaluare ∫i estimare Ón contabilitatea
interna˛ional„, Editura CECCAR, 2004
20. Garbina M„d„lina, Bunea ™tefan — Sinteze, studii de caz ∫i teste gril„ privind aplicarea
IFRS/IAS, vol. I ∫i II, Editura CECCAR, 2005
21. Pantea Petru — Contabilitatea rom‚neasc„ armonizat„ cu directivele CEE, Editura
Intelcredo, 2003
22. Pitulice Mihai, Chi˛u Andrei — Studii privind auditul public intern, Editura CECCAR
23. Ristea Mihai, Dima M. — Contabilitatea societ„˛ilor comerciale, Editura Universitar„, 2004
24. Ristea Mihai, Dumitru Corina — Contabilitatea aprofundat„, Editura Universitar„, 2004
25. Ristea Mihai ∫i colectiv — Contabilitatea financiar„ a Óntreprinderii, Editura Universitar„,
2004
26. Stoian Ana, Turlea Eugen — Auditul financiar-contabil, Editura Economic„, 2001
27. Toma Marin — Ini˛iere Ón evaluarea Óntreprinderilor, Editura CECCAR, 2005
28. Toma Marin — Reorganizarea Óntreprinderilor prin fuziune ∫i divizare, Editura CECCAR,
2003
29. Toma Marin — Ini˛iere Ón auditul situa˛iilor financiare ale unei entit„˛i, Editura CECCAR,
2005
30. Cartea expertului evaluator, edi˛ia a II-a, Editura CECCAR, 2005
31. Standardele interna˛ionale de audit (ISA), emise de IFAC, Biblioteca CECCAR
32. Standarde Interna˛ionale de Raportare Financiar„ (IFRS) 2005 ∫i 2006 — Traducere Ón
limba rom‚n„ publicat„ de CECCAR
*) Se actualizeaz„ pe m„sur„ ce vor fi adoptate noi acte normative.
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ANEXA Nr. 14
[Anexa nr. 13
la regulament

(Model de cerere pentru stagiarii
care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Óntr-o societate de expertiz„
contabil„ ∫i/sau audit, membr„ a
Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i
Contabililor Autoriza˛i)]

Domnului pre∫edinte al Filialei Corpului Exper˛ilor Contabili
∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia ..................................

Societatea

..............................
..............................
..............................

a

pe

..............................
..............................
..............................

Lucr„rile efectuate*)

..............................
..............................
..............................

tu

ite

..............................
..............................
..............................

Calitatea Ón firm„

rs
o

Perioada
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or

fiz
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ce

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., cu domiciliul Ón ...............................,
n„scut/n„scut„ la data de ................... Ón ......................................., solicit efectuarea zilelor de
preg„tire deontologic„ Ón vederea prezent„rii la examenul de aptitudini pentru ob˛inerea calit„˛ii de
expert contabil (contabil autorizat).
Men˛ionez c„ Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 34 din Regulamentul privind efectuarea
stagiului ∫i examenului de aptitudini Ón vederea accesului la calitatea de expert contabil ∫i de
contabil autorizat, cu modific„rile ulterioare, Ón sensul c„ am profesat timp de 3 ani Óntr-o
societate membr„ a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i, dup„ cum urmeaz„:
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Anexez urm„toarele documente:
— copie autentificat„ de pe carnetul de munc„ sau alt document eliberat de angajator, din
care s„ rezulte vechimea de 3 ani ca angajat Óntr-o societate membr„ a Corpului Exper˛ilor
Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i;
— Certificatul de promovare a examenului pentru admiterea la stagiu nr. ...................................
din ............................................. (copie autentificat„).
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Data ..........................................
Semn„tura ................................
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*) Potrivit clasific„rii prev„zute Ón pct. 142 ∫i 143 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Corpului
Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i, republicat. Œntr-o anex„ se prezint„ principalele lucr„ri ∫i calitatea avut„
(coordonator, ∫ef colectiv, senior, asistent etc.)

ANEXA Nr. 15
(Anexa nr. 14 la regulament)
PROGRAM-CADRU

de preg„tire practic„ Ón sistem colectiv a stagiarilor
Nr.
crt.

Categoria de lucr„ri
profesionale

Tema

Con˛inutul lucr„rii practice*)

0

1

2

3

I. Elaborarea situa˛iilor
financiare anuale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

anul I

Nr. de ore
anul II

anul III

4

5

6

90

55

125
Bilan˛ul Óntreprinderii
Contul de profit ∫i pierdere
Situa˛ia mi∫c„rii capitalurilor proprii
Situa˛ia fluxurilor de trezorerie
Situa˛iile anexe la bilan˛
Politicile contabile de Óntreprindere
Raportul anual al administratorilor
Raport„rile intermediare

*) Se stabile∫te de Departamentul pentru organizarea stagiului ∫i dezvoltarea profesional„ continu„, se aprob„ de Biroul permanent al
Consiliului superior ∫i se completeaz„ periodic, Ón func˛ie de necesit„˛i.
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0

1

II. Auditul statutar
al situa˛iilor financiare
9.
10.
11.
12.

2

3

4

5

6

50

60

70

25

25

25

15

15

15

10

10

10

—

10

20

10
—

15
15

20
—

—

—

20

10
10

—
15

—
20

Studii de caz

10

—

10

Studii de caz. Exemple

—

15

10

Examinarea situa˛iilor financiare
anuale
Verificarea ∫i certificarea situa˛iilor
financiare
Examenul limitat al situa˛iilor
financiare
Misiuni speciale ∫i misiuni conexe
de audit realizate de exper˛ii contabili

16.

fiz
i
or
el

tu

ite

17.

an

15.

rs
o

14.

pe

Expertize contabile Ón cazul unor
litigii contractuale
Expertiza contabil„ Ón cazul unor
lipsuri Ón gestiune
Expertiza contabil„ Ón cazul
neÓndeplinirii unor obliga˛ii fa˛„ de
bugetul statului
Expertizarea contabil„ a unor drepturi
∫i obliga˛ii izvor‚te din legisla˛ia muncii
Expertiza contabil„ asupra unor
drepturi ∫i obliga˛ii izvor‚te din
legisla˛ia financiar-contabil„ ∫i fiscal„

a

13.

ce

III. Expertize contabile

us

iv

in

fo

Evaluarea Óntreprinderilor
Evaluarea valorilor mobiliare

at

ex

cl

Fuziunea Óntreprinderilor
Divizarea Óntreprinderilor
Asocierea cu p„r˛i ale patrimoniului
Óntreprinderii

25.
VII. Studii de fezabilitate
26.
27.
28.
VIII. Analiza diagnostic
a Óntreprinderii
29.
30.

D

VI. Administrarea ∫i
lichidarea
Óntreprinderilor
23.
24.

es

tin

18.
19.
V. Fuziuni ∫i diviz„ri
de Óntreprinderi
20.
21.
22.

rm

ăr

ii
g

ra

IV. Evaluarea
Óntreprinderilor

Administrarea Óntreprinderilor
Administrarea judiciar„ a
Óntreprinderii
Lichidarea Óntreprinderii
Studii pentru investi˛ii
Fezabilitatea unei afaceri
comerciale
Planul de afaceri

Analize pentru managementul
∫i ac˛ionariatul Óntreprinderii
Analize pentru utilizatorii externi
(due dilligence)

Studiu de caz pentru
un credit
Studiu de caz din practica
firmei sau din manual
Con˛inuturi. Exemple
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2

39.
40.

Reglementare. Studiu de caz

25

—

—

Reglementare. Studiu de caz

—

30

—

Reglementare. Studiu de caz

—

—

35

30

20

10

10

—

—

10

—

—

—

—

—

Studiu de caz (ex.)

—

5

—

Studiu de caz (ex.)
Studiu de caz (ex.)
Studiu de caz (ex.)

—
10
—

—
—
10

10
—
—

Studiu de caz (ex.)

—
70

5
80

—
90

fiz
i

Contabilitatea financiar„ a unei
entit„˛i care aplic„ IFRS
Contabilitatea financiar„ Ón
sistem simplificat
Contabilitatea de gestiune a unei
Óntreprinderi
Contabilitatea unei Óntreprinderi
de construc˛ii
Contabilitatea opera˛iunilor de
comer˛ exterior
Contabilitatea unei institu˛ii de credit
Contabilitatea unei institu˛ii bugetare
Contabilitatea unei societ„˛i de
investi˛ii financiare
Contabilitatea Ón partid„ simpl„

ce

Organizarea ∫i planificarea
contabilit„˛ii unei Óntreprinderi
Organizarea controlului intern
al unei Óntreprinderi
Exercitarea unei misiuni de audit
intern la o Óntreprindere

Studiu de caz. Comentarii
Studiu de caz (propriu sau
din manual)
Studiu de caz (ex.)

fo
in
iv
us
cl
ex
at
tin

D

es

45.
XII. Alte lucr„ri efectuate
de exper˛ii contabili ∫i
contabilii autoriza˛i
[la sugestia filialei, a
formatorilor (lectorilor)
sau la cererea
stagiarilor]

rm

ăr

ii
g

ra

42.
43.
44.

30

—
—
30
35

tu

41.

30

—
30
—
30

or

38.

30

el

XI. ﬁinerea contabilit„˛ii
unei entit„˛i
37.

6

30
—
—
25

an

36.

5

Procedura fiscal„: con˛inut, ex.
Procedura fiscal„: con˛inut, ex.
Procedura fiscal„: con˛inut, ex.

pe

35.

4

Impozite directe
Impozite indirecte
Impozite ∫i taxe locale

a

IX. Consultan˛„ fiscal„
acordat„
contribuabililor
31.
32.
33.
X. Organizarea auditului
∫i controlul intern al
Óntreprinderii
34.

3

rs
o

1

ite

0

Recapitularea num„rului de ore de preg„tire practic„ pe categorii de lucr„ri profesionale
anul I

anul II

anul III

Total

%

I

125

90

55

270

22,5

II

50

60

70

180

15

III

25

25

25

75

6,25

IV

15

15

15

45

3,75

V

10

10

10

30

2,5

VI

—

10

20

30

2,5

VII

10

15

20

45

3,75

VIII

10

15

20

45

3,75

IX

30

30

30

90

7,5

X

25

30

35

90

7,5

XI

30

20

10

60

5,0

XII

70

80

90

240

20

Total

400

400

400

1.200

100
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ACTE ALE AUTORIT√ﬁII
PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR
STATULUI
GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„
la Societatea Comercial„ îABROM“ — S.A. B‚rlad

fiz
i

ce

Œn temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

or

pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite

el

prezentul ordin.

ite

a

pe

rs
o

an

Articol unic. — Procedura de administrare special„ la Societatea
Comercial„ îABROM“ — S.A. B‚rlad, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 31/2004, Ónceteaz„ de la
data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

us

B√NCII

ăr

A

ROM¬NIEI

at

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

NAﬁIONALE

cl

ALE

ex

ACTE

iv

in

fo

rm

Bucure∫ti, 7 iunie 2007.
Nr. 9.256.

ii
g

ra

tu

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu

D

es

tin

NORM√
pentru abrogarea Normei B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 8/1995
privind nivelul pozi˛iilor valutare ale sucursalelor din Rom‚nia ale societ„˛ilor bancare,
persoane juridice str„ine, pentru tranzac˛iile valut„ contra lei efectuate
pe pia˛a valutar„ interbancar„, cu modific„rile ulterioare
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 48 din Legea nr. 313/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, cu modific„rile
ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta norm„.
Articol unic. — Norma B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 8/1995 privind nivelul pozi˛iilor valutare ale
sucursalelor din Rom‚nia ale societ„˛ilor bancare,
persoane juridice str„ine, pentru tranzac˛iile valut„

contra lei efectuate pe pia˛a valutar„ interbancar„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 147 din 13 iulie 1995, cu modific„rile ulterioare, se
abrog„.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 4 iunie 2007.
Nr. 6.
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