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LEGI
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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului sectorial de sprijinire
a transporturilor, semnat la Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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costuri aferente Ómprumutului se vor asigura de la bugetul
de stat, din sumele prev„zute anual cu aceast„ destina˛ie
prin bugetul Ministerului Transporturilor.
(2) Contribu˛ia Rom‚niei la realizarea investi˛iilor
finan˛ate prin Ómprumutul extern acordat de Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, prev„zut
la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor ∫i impozitelor
percepute pe teritoriul ˛„rii, precum ∫i contravaloarea altor
costuri locale, care nu se pot pl„ti din Ómprumutul extern,
se vor asigura de la bugetul de stat, din sumele prev„zute
anual prin bugetul Ministerului Transporturilor.
Art. 4. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, de comun acord cu
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, s„
introduc„ pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului extern, Ón
raport cu condi˛iile concrete de derulare a acordului de
Ómprumut prev„zut la art. 1, amendamente la con˛inutul
acestuia, care privesc realoc„ri de fonduri, modific„ri de
termene, precum ∫i orice alte modific„ri care nu sunt de
natur„ s„ sporeasc„ obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„
de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
sau s„ determine noi condi˛ion„ri economice fa˛„ de cele
convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele la acordul de Ómprumut prev„zut la
art. 1, convenite cu Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare conform alin. (1) se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului.
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Art. 1. — Se ratific„ Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor, ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare, Ón valoare de 180 milioane dolari S.U.A., pentru
finan˛area Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor,
semnat la Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006, denumit Ón
continuare Proiectul.
Art. 2. — (1) Implementarea acordului de Ómprumut
prev„zut la art. 1 se va realiza de c„tre agen˛iile de
implementare, respectiv Compania Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., pentru suma de
90 milioane dolari S.U.A., ∫i Compania Na˛ional„ de C„i
Ferate îC.F.R.“ — S.A., pentru suma de 90 milioane dolari
S.U.A.
(2) Œntre Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ón calitate de
reprezentant al Œmprumutatului, Ministerul Transporturilor, Ón
calitate de minister coordonator al activit„˛ii agen˛iilor de
implementare a Proiectului ∫i ordonator principal de credite,
precum ∫i fiecare dintre agen˛iile de implementare a
Proiectului, respectiv Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i Compania
Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A., se va Óncheia
c‚te un acord de Ómprumut subsidiar, prin care se va
delega agen˛iilor de implementare Óntreaga autoritate ∫i
responsabilitate Ón realizarea Proiectului ∫i Ón utilizarea
sumelor din Ómprumut.
Art. 3. — (1) Fondurile necesare Ón vederea ramburs„rii
Ómprumutului extern, pl„˛ii dob‚nzilor, comisioanelor ∫i altor
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

NORICA NICOLAI

D

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 184.
Acord Nr. 4.842 RO
ACORD DE ŒMPRUMUT
Óntre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
pentru finan˛area Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor*)
Acord din data de 27 noiembrie 2006 Óntre Rom‚nia (Œmprumutatul) ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare (Banca)
Œmprumutatul ∫i Banca convin asupra urm„toarelor:
ARTICOLUL I
Condi˛ii generale, defini˛ii

1.01. Condi˛iile generale (definite Ón apendicele la
prezentul acord) constituie parte integrant„ a prezentului
acord.

1.02. Œn afar„ de cazul Ón care contextul impune altfel,
termenii scri∫i cu majuscule, utiliza˛i Ón prezentul acord, au
sensurile stabilite Ón Condi˛iile generale sau Ón apendicele
la prezentul acord.

*) Traducere.
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Intrarea Ón vigoare
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5.01. Condi˛iile suplimentare de intrare Ón vigoare sunt
urm„toarele:
a) Acordul de Ómprumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. —
S.A. a fost semnat Ón numele Œmprumutatului ∫i al
C.N. A.D.N.R. — S.A.
b) Acordul de Ómprumut subsidiar al C.N. C.F.R. —
S.A. a fost semnat Ón numele Œmprumutatului ∫i al
C.N. C.F.R. — S.A.
c) C.N. A.D.N.R. — S.A. a predat B„ncii situa˛iile sale
financiare pentru anul 2004, auditate satisf„c„tor din
punctul de vedere al B„ncii.
5.02. Condi˛iile juridice suplimentare sunt urm„toarele:
a) Acordul de Ómprumut subsidiar al C.N. A.D.N.R. —
S.A. este autorizat corespunz„tor de c„tre Œmprumutat ∫i
de C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i creeaz„ obliga˛ii legale pentru
Œmprumutat ∫i pentru C.N. A.D.N.R. — S.A., Ón conformitate
cu termenii s„i.
b) Acordul de Ómprumut subsidiar al C.N. C.F.R. —
S.A. este autorizat corespunz„tor de c„tre Œmprumutat ∫i
de C.N. C.F.R. — S.A. ∫i creeaz„ obliga˛ii legale pentru
Œmprumutat ∫i pentru C.N. C.F.R. — S.A., Ón conformitate
cu termenii s„i.
5.03. Termenul-limit„ pentru intrarea Ón vigoare este la o
sut„ cincizeci (150) de zile de la data semn„rii prezentului
acord.
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2.01. Banca este de acord s„ Ómprumute
Œmprumutatului, Ón termenii ∫i condi˛iile stabilite Ón prezentul
acord sau la care se face referire Ón el, suma de una sut„
optzeci de milioane de dolari S.U.A. (180.000.000)
(Ómprumutul), pentru a asista finan˛area proiectului descris
Ón anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul).
2.02. Œmprumutatul poate trage sumele Ómprumutului Ón
conformitate cu sec˛iunea a IV-a din anexa nr. 2 la
prezentul acord.
2.03. Comisionul de angajament pl„tibil de c„tre
Œmprumutat va fi egal cu trei p„trimi dintr-un procent
(3/4 din 1%) pe an la soldul netras al Ómprumutului, acesta
fiind subiect al oric„rei reduceri a∫a cum poate stabili
Banca la un moment dat.
2.04. Comisionul ini˛ial pl„tibil de c„tre Œmprumutat va fi
egal cu un procent (1%) din suma Ómprumutului, acesta
fiind subiect al oric„rei reduceri a∫a cum poate stabili
Banca la un moment dat. Œmprumutatul va pl„ti comisionul
ini˛ial nu mai t‚rziu de ∫aizeci (60) de zile de la data
intr„rii Ón vigoare.
2.05. Dob‚nda pl„tibil„ de Œmprumutat pentru fiecare
perioad„ de dob‚nd„ va fi la o rat„ egal„ cu LIBOR
pentru moneda Ómprumutului, plus marja variabil„, ∫i poate
fi subiect al oric„rei reduceri a∫a cum poate stabili Banca
la un moment dat.
2.06. Datele de plat„ sunt 15 mai ∫i 15 noiembrie ale
fiec„rui an.
2.07. Suma Ómprumutului va fi rambursat„ Ón conformitate
cu Graficul de amortizare prezentat Ón anexa nr. 3 la
prezentul acord.
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Œmprumutul

c) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea
sau retragerea Hot„r‚rii Guvernului nr. 581/1998 privind
Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale a C„ilor Ferate îC.F.R.“ —
S.A. prin reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate
Rom‚ne, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ceea ce
ar putea afecta din punct de vedere material ∫i nefavorabil
capacitatea C.N. C.F.R. — S.A. de a-∫i Óndeplini oricare
dintre obliga˛iile asumate prin Acordul de proiect al
C.N. C.F.R. — S.A.; ∫i
d) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea
sau retragerea legisla˛iei de mediu Ón a∫a fel Ónc‚t, dup„
p„rerea B„ncii, s„ fie afectat„ Ón mod material ∫i
nefavorabil implementarea Proiectului ori realizarea
obiectivelor acestuia.
4.02. Cazurile suplimentare de accelerare sunt
urm„toarele: apari˛ia oric„ruia dintre evenimentele
specificate la lit. b), c) sau d) din sec˛iunea 4.01 a
prezentului acord.
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3.01. Œmprumutatul Ó∫i declar„ angajamentul fa˛„ de
obiectivele Proiectului ∫i ale programului. Œn acest scop,
Œmprumutatul, prin MTCT: (i) va asigura executarea p„r˛ii 1
a Proiectului de c„tre C.N. A.D.N.R. — S.A.; ∫i (ii)
va asigura executarea p„r˛ii a 2-a a Proiectului de c„tre
C.N. C.F.R. — S.A., ambele Ón conformitate cu prevederile
art. V din Condi˛iile generale.
3.02. F„r„ a limita prevederile sec˛iunii 3.01 a
prezentului acord ∫i Ón afar„ de cazul Ón care Œmprumutatul
∫i Banca convin Ón alt fel, Œmprumutatul, prin MTCT, va
asigura executarea Proiectului Ón conformitate cu
prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.
ARTICOLUL IV
Compensa˛iile B„ncii

ARTICOLUL VI

4.01. Cazurile suplimentare de suspendare sunt
urm„toarele:
a) o situa˛ie ap„rut„, care ar putea face improbabil„
executarea Proiectului sau a unei p„r˛i a acestuia;
b) amendarea, suspendarea, abrogarea, abandonarea
sau retragerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 84/2003 pentru Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de
Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Na˛ional„ a
Drumurilor din Rom‚nia“, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 47/2004, ceea ce ar putea afecta
din punct de vedere material ∫i nefavorabil capacitatea C.N.
A.D.N.R. — S.A. de a-∫i Óndeplini oricare dintre obliga˛iile
asumate prin Acordul de proiect al C.N. A.D.N.R. — S.A.;

Reprezentan˛i, adrese

6.01. Reprezentantul Œmprumutatului este ministrul
finan˛elor publice.
6.02. Adresa Œmprumutatului este:
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti
Rom‚nia
Telex: 11239
Fax: (4021) 312 6792
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6.03. Adresa B„ncii este:
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433
Statele Unite ale Americii
Adres„ cablu:
INTBAFRAD
Washington, DC
Telex: (MCI)
248423 (MCI) sau
64145
Fax:
(1202) 477 6391
Convenit la Bucure∫ti, Rom‚nia, la data ∫i anul Ónscrise mai sus.
Pentru Rom‚nia,

Pentru Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
Benoit Blarel,
director,
reprezentant autorizat

Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,

ce

ministrul finan˛elor publice,
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DESCRIEREA PROIECTULUI
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lucr„rilor de Óntre˛inere a drumurilor, inclusiv formarea
personalului corespunz„tor.
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Obiectivul Proiectului este de a asista Œmprumutatul Ón
vederea reducerii costurilor de transport prin Ómbun„t„˛irea
calit„˛ii generale a re˛elelor de drumuri na˛ionale ∫i c„i
ferate, Ón primii ani de la aderarea la Uniunea European„.
Proiectul are urm„toarele p„r˛i:
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Partea a 2-a Sprijin pentru sectorul feroviar
Sprijinirea C.N. C.F.R. — S.A. pentru implementarea
unui program pentru Óntre˛inerea infrastructurii de c„i ferate
∫i modernizarea practicilor sale de Óntre˛inere prin:
(i) implementarea unui program pentru Óntre˛inere, repara˛ii
periodice ∫i curente ∫i revizii ale liniilor interoperabile de c„i
ferate, Ón vederea elimin„rii restric˛iilor temporare de vitez„
∫i Ómbun„t„˛irii siguran˛ei traficului; ∫i (ii) furnizarea de
servicii de asisten˛„ tehnic„ pentru C.N. C.F.R. — S.A. Ón
vederea Ómbun„t„˛irii practicilor de administrare a c„ilor
ferate ∫i de proiectare ∫i inspectare a lucr„rilor de
Óntre˛inere a c„ilor ferate, inclusiv formarea personalului
corespunz„tor.
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Partea 1 Sprijin pentru sectorul rutier
Sprijinirea C.N. A.D.N.R. — S.A. pentru implementarea
unui program pentru Óntre˛inerea infrastructurii drumurilor
na˛ionale ∫i modernizarea practicilor sale de Óntre˛inere prin:
(i) implementarea unui program pentru Óntre˛inerea periodic„
∫i repara˛iile curente ale drumurilor na˛ionale; (ii) furnizarea
de servicii de asisten˛„ tehnic„ Ón vederea moderniz„rii
C.N. A.D.N.R. — S.A. ca organiza˛ie, a Ómbun„t„˛irii
practicilor de administrare a drumurilor ∫i de proiectare a

ANEXA Nr. 2

EXECUﬁIA PROIECTULUI
SECﬁIUNEA I
Finan˛area subsidiar„; aranjamente institu˛ionale
∫i alte aranjamente
A. Acorduri subsidiare

1. Pentru a facilita implementarea p„r˛ii I a Proiectului
de c„tre C.N. A.D.N.R. — S.A., Œmprumutatul va pune la
dispozi˛ia C.N. A.D.N.R. — S.A. o parte din sumele
Ómprumutului, Ón cadrul unui acord subsidiar Óncheiat Óntre
Ministerul Finan˛elor Publice, MTCT ∫i C.N. A.D.N.R. —
S.A. (Acordul Subsidiar al C.N. A.D.N.R. — S.A.), Ón termenii
∫i Ón condi˛iile aprobate de Banc„.
2. Pentru a facilita implementarea p„r˛ii a II-a a
Proiectului de c„tre C.N. C.F.R. — S.A., Œmprumutatul va
pune la dispozi˛ia C.N. C.F.R. — S.A. o parte din sumele
Ómprumutului, Ón cadrul unui acord subsidiar stabilit Óntre
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i MTCT ale Œmprumutatului,

precum ∫i C.N. C.F.R. — S.A. (Acordul Subsidiar al
C.N. C.F.R. — S.A.), Ón termenii ∫i Ón condi˛iile aprobate de Banc„.
3. Œmprumutatul Ó∫i va exercita drepturile Ón cadrul
acordurilor subsidiare Óntr-o manier„ care s„ protejeze
interesele Œmprumutatului ∫i ale B„ncii ∫i s„ realizeze
scopurile Ómprumutului. Œn afar„ de cazul Ón care Banca va
conveni altfel, Œmprumutatul nu va aloca, modifica, abroga
sau renun˛a la niciunul dintre acordurile subsidiare ori la
vreuna dintre prevederile acestora.
B. Aranjamente institu˛ionale ∫i alte aranjamente

1. Œn perioada de implementare a Proiectului,
Œmprumutatul, prin MTCT, se va asigura de faptul c„
C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i C.N. C.F.R. — S.A. vor fi
men˛inute cu structuri organizatorice ∫i de management, cu
personal ∫i resurse suficiente, pentru a le permite s„
implementeze cu eficacitate partea I ∫i partea a II-a din
Proiect, ceea ce va fi acceptabil pentru Banc„.
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sunt satisf„c„toare pentru Banc„, va conveni Ómpreun„ cu
Banca asupra programului anual de Óntre˛inere a
infrastructurii pentru urm„torul an calendaristic; ∫i
d) va analiza Ómpreun„ cu Banca, cel t‚rziu la data de
30 aprilie a fiec„rui an, pe parcursul implement„rii
Proiectului, sau cel t‚rziu la o alt„ dat„ agreat„ de Banc„,
Óncep‚nd cu data de 30 aprilie 2007, activit„˛ile, rezultatele
∫i produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se
face referire la lit. b), ∫i va conveni Ómpreun„ cu Banca
asupra modific„rilor ce vor fi aplicate programului anual de
Óntre˛inere a infrastructurii pentru perioada r„mas„ din
urm„torul an calendaristic.
2. Œmprumutatul, prin MTCT ∫i prin C.N. C.F.R. — S.A.:
a) va transmite c„tre Banc„, pentru analiz„ ∫i aprobare,
cel t‚rziu Ón data de 15 noiembrie a fiec„rui an, pe
parcursul implement„rii Proiectului, sau cel t‚rziu la o alt„
dat„ agreat„ de Banc„, Óncep‚nd cu data de 15 noiembrie
2006, un program anual de Óntre˛inere a infrastructurii pentru
urm„torul an calendaristic, Óntr-o manier„ satisf„c„toare
pentru Banc„, din punctul de vedere al p„r˛ii a II-a a
Proiectului; programul va cuprinde activit„˛ile convenite ∫i
costurile aferente pentru finan˛are din veniturile Ómprumutului
pentru respectivul an ∫i un program actualizat pentru o
perioad„ de 5 ani referitor la activit„˛ile de Óntre˛inere,
repara˛ii periodice ∫i curente, verificare ∫i investi˛ii;
b) va monitoriza ∫i evalua evolu˛ia Proiectului ∫i va
preg„ti rapoarte de proiect pentru partea a II-a a
Proiectului, Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 5.08 din
Condi˛iile generale ∫i pe baza indicatorilor conveni˛i cu
Banca; fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada
calendaristic„ a unui trimestru; (ii) va fi predat B„ncii nu
mai t‚rziu de patruzeci ∫i cinci (45) de zile de la
Óncheierea perioadei pe care o acoper„ raportul respectiv;
∫i (iii) va indica evolu˛ia, rezultatele ∫i produsele realizate
prin implementarea programelor anuale de Óntre˛inere a
infrastructurii pe perioada anterioar„ unui astfel de raport;
c) va analiza Ómpreun„ cu Banca, cel t‚rziu la data de
15 decembrie a fiec„rui an, pe parcursul implement„rii
Proiectului, sau cel t‚rziu la o alt„ dat„ agreat„ de Banc„,
Óncep‚nd cu data de 15 decembrie, activit„˛ile, rezultatele
∫i produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la care se
face referire la lit. b), iar dac„ astfel de analize sunt
satisf„c„toare pentru Banc„, va conveni Ómpreun„ cu
Banca asupra programului anual de Óntre˛inere a
infrastructurii pentru urm„torul an calendaristic ∫i un
program actualizat pentru o perioad„ de 5 ani referitor la
activit„˛ile de Óntre˛inere, repara˛ii periodice ∫i curente,
verificare ∫i investi˛ii; ∫i
d) va analiza Ómpreun„ cu Banca, cel t‚rziu la data de
15 februarie a fiec„rui an, pe parcursul implement„rii
Proiectului, sau cel t‚rziu la o alt„ dat„ agreat„ de Banc„,
Óncep‚nd cu data de 15 februarie 2007, activit„˛ile,
rezultatele ∫i produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la
care se face referire la lit. b), ∫i va conveni Ómpreun„ cu
Banca asupra modific„rilor ce vor fi aplicate programului
anual de Óntre˛inere a infrastructurii pentru perioada r„mas„
din urm„torul an calendaristic.

fo

rm

ăr

ii
g

ra

2. Œmprumutatul, prin MTCT, C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i
C.N. C.F.R. — S.A., va lua toate m„surile necesare
implement„rii Proiectului Ón conformitate cu programele
anuale de Óntre˛inere a infrastructurii ∫i nu va modifica,
suspenda, abroga, abandona sau retrage vreuna dintre
prevederile programelor anuale de Óntre˛inere a
infrastructurii f„r„ aprobarea prealabil„ a B„ncii.
3. Œmprumutatul, prin MTCT, va asigura urm„toarele:
a) execu˛ia Proiectului Ón conformitate cu prevederile
legisla˛iei privind mediul Ónconjur„tor;
b) informarea prompt„ a B„ncii cu privire la orice
evolu˛ii ap„rute Ón domeniul legisla˛iei, regulilor sau
procedurilor Œmprumutatului, C.N. A.D.N.R. — S.A. sau
C.N. C.F.R. — S.A., care ar putea afecta implementarea
Proiectului; ∫i
c) transmiterea c„tre Banc„ a primelor trei (3) rapoarte
de evaluare a impactului asupra mediului, precum ∫i a
primelor trei (3) permise/licen˛e de mediu necesare pentru
Óndeplinirea Proiectului.
4. Œmprumutatul, prin C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i C.N.
C.F.R. — S.A.:
a) va Ón∫tiin˛a Banca cu privire la orice inten˛ie de a
achizi˛iona terenuri Ón scopurile Proiectului, Ón totalitate sau
par˛ial, cu privire la urm„toarele: re∫edin˛e, propriet„˛i
agricole, structuri comerciale ∫i de afaceri ∫i/sau terenuri
folosite de persoane f„r„ revendicarea unui titlu legal;
b) va prezenta cadrul de achizi˛ionare a terenurilor ∫i
bro∫ura informativ„ Óntr-o manier„ satisf„c„toare pentru
Banc„, cu cel pu˛in ∫aizeci (60) de zile Ónainte de
efectuarea oric„rei activit„˛i de achizi˛ie de terenuri Ón
cadrul Proiectului;
c) va asigura c„ achizi˛iile de terenuri efectuate Ón
cadrul Proiectului vor fi realizate Ón concordan˛„ cu cadrul
de achizi˛ionare a terenurilor, iar bro∫ura informativ„ va fi
transmis„ tuturor persoanelor afectate, la Ónceperea
respectivelor achizi˛ii, odat„ cu notificarea de expropriere.
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SECﬁIUNEA a II-a
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Monitorizarea Proiectului; raportare; evaluare

ex

cl

A. Programele anuale de Óntre˛inere a infrastructurii ∫i
rapoartele Proiectului
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1. Œmprumutatul, prin MTCT ∫i C.N. A.D.N.R. — S.A.:
a) va transmite c„tre Banc„, cel t‚rziu Ón data de
30 noiembrie a fiec„rui an, pe parcursul implement„rii
Proiectului, sau cel t‚rziu la o alt„ dat„ agreat„ de Banc„,
Óncep‚nd cu data de 30 noiembrie 2006, un program anual
de Óntre˛inere a infrastructurii pentru urm„torul an calendaristic,
prezentat Óntr-o manier„ satisf„c„toare pentru Banc„, din
punctul de vedere al p„r˛ii I a Proiectului; programul va
cuprinde activit„˛ile convenite ∫i costurile aferente pentru
finan˛are din veniturile Ómprumutului pentru respectivul an;
b) va monitoriza ∫i evalua evolu˛ia Proiectului ∫i va
Óntocmi rapoarte de proiect pentru partea I a Proiectului, Ón
conformitate cu prevederile sec˛iunii 5.08 din Condi˛iile
generale ∫i pe baza indicatorilor conveni˛i cu Banca;
fiecare raport de proiect va (i) acoperi perioada
calendaristic„ a unui trimestru; (ii) va fi predat B„ncii nu
mai t‚rziu de patruzeci ∫i cinci (45) de zile de la
Óncheierea perioadei pe care o acoper„ raportul respectiv;
∫i (iii) va indica evolu˛ia, rezultatele ∫i produsele realizate
prin implementarea programelor anuale de Óntre˛inere a
infrastructurii pe perioada anterioar„ unui astfel de raport;
c) va analiza Ómpreun„ cu Banca, cel t‚rziu la data de
31 decembrie a fiec„rui an, pe parcursul implement„rii
Proiectului, sau cel t‚rziu la o alt„ dat„ agreat„ de Banc„,
Óncep‚nd cu data de 31 decembrie 2006, activit„˛ile,
rezultatele ∫i produsele, pe baza rapoartelor Proiectului la
care se face referire la lit. b), iar dac„ astfel de analize

B. Managementul financiar; rapoarte financiare ∫i audituri

1. Œmprumutatul va determina C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i
C.N. C.F.R. — S.A. s„ men˛in„ un sistem de management
financiar, Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 5.09 din
Condi˛iile generale.
2. Œmprumutatul va determina C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i
C.N. C.F.R. — S.A. s„ Óntocmeasc„ ∫i s„ transmit„ B„ncii,
nu mai t‚rziu de patruzeci ∫i cinci (45) de zile de la
Óncheierea fiec„rui trimestru calendaristic, rapoarte
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financiare intermediare, neauditate, pentru Proiect, care
acoper„ trimestrul respectiv, satisf„c„toare ca form„ ∫i
con˛inut pentru Banc„.
3. Œmprumutatul va determina C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i
C.N. C.F.R. — S.A. s„ aib„ situa˛iile financiare auditate Ón
conformitate cu prevederile sec˛iunii 5.09 b) din Condi˛iile
generale. Fiecare audit al situa˛iilor financiare va acoperi
perioada unui an fiscal al Œmprumutatului.
Situa˛iile financiare auditate pentru fiecare astfel de
perioad„ vor fi predate B„ncii nu mai t‚rziu de ∫ase (6) luni
de la Óncheierea perioadei respective.

finan˛ate din veniturile Ómprumutului vor fi achizi˛ionate Ón
conformitate cu condi˛iile prev„zute Ón sec˛iunea I a liniilor
directoare pentru consultan˛i sau la care se face referire Ón
aceast„ sec˛iune ∫i Ón conformitate cu prevederile prezentei
anexe.
3. Defini˛ii. Termenii scri∫i cu majuscule, utiliza˛i Ón
prezenta sec˛iune pentru a descrie anumite metode de
achizi˛ii sau metode prin care Banca va verifica anumite
contracte se refer„ la metoda corespunz„toare descris„ Ón
liniile directoare pentru achizi˛ii sau Ón liniile directoare
pentru consultan˛i, dup„ caz.

SECﬁIUNEA a III-a

B. Metode specifice de achizi˛ii de bunuri ∫i lucr„ri

ce
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1. Bunuri ∫i lucr„ri. Toate bunurile ∫i lucr„rile necesare
pentru Proiect ∫i care urmeaz„ s„ fie finan˛ate din
veniturile Ómprumutului vor fi achizi˛ionate Ón conformitate
cu condi˛iile prev„zute Ón sec˛iunea I a liniilor directoare
pentru achizi˛ii sau la care se face referire Ón aceast„
sec˛iune ∫i Ón conformitate cu prevederile Programului.
2. Serviciile consultan˛ilor. Toate serviciile de
consultan˛„ necesare pentru Proiect ∫i care urmeaz„ s„ fie

el

A. Generale

1. Licita˛ie competitiv„ interna˛ional„. Œn afar„ de cazul
Ón care se prevede altfel Ón paragraful 2 de mai jos,
bunurile ∫i lucr„rile se vor achizi˛iona Ón cadrul unor
contracte acordate pe baza procedurilor de licita˛ie
competitiv„ interna˛ional„.
2. Alte metode de achizi˛ie a bunurilor ∫i lucr„rilor.
Tabelul de mai jos specific„ metodele de achizi˛ie, altele
dec‚t licita˛ia competitiv„ interna˛ional„, care pot fi folosite
pentru bunuri ∫i lucr„ri. Planul de achizi˛ii va specifica
circumstan˛ele Ón care se pot folosi aceste metode.
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Achizi˛ii
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Metoda de achizi˛ie
a) Licita˛ie na˛ional„ competitiv„: contracte pentru lucr„ri estimate la costuri mai mici
de 5.000.000 dolari S.U.A. ∫i bunuri estimate la costuri mai mici dec‚t 500.000 dolari S.U.A.
pe contract pot fi achizi˛ionate Ón conformitate cu legile na˛ionale ∫i cu reglement„rile
Œmprumutatului, Ón m„sura Ón care ele au fost anterior considerate acceptabile de Banc„.
b) Cump„rare

us
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C. Metode specifice de achizi˛ii pentru serviciile de
consultan˛„
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1. Selec˛ie pe baz„ de calitate ∫i cost. Œn afar„ de cazul
Ón care se prevede altfel Ón paragraful 2 de mai jos,
serviciile de consultan˛„ vor fi achizi˛ionate Ón cadrul unor
contracte acordate pe baza selec˛iei pe baz„ de calitate ∫i
cost.

2. Alte metode de achizi˛ii pentru serviciile de
consultan˛„. Tabelul de mai jos specific„ metodele de
achizi˛ii, altele dec‚t selec˛ia pe baz„ de calitate ∫i cost,
care pot fi folosite pentru serviciile de consultan˛„. Planul
de achizi˛ii va specifica circumstan˛ele Ón care se pot folosi
aceste metode.

Metoda de
a) Selec˛ie
b) Selec˛ie
c) Selec˛ie
d) Selec˛ie

achizi˛ie
pe baza calit„˛ii
a costului celui mai sc„zut
pe baza calific„rilor consultan˛ilor
din surs„ unic„

D. Verificarea de c„tre Banc„ a deciziilor de achizi˛ie

Planul de achizi˛ii va prevedea contractele care vor fi
supuse unei verific„ri prealabile a B„ncii. Toate celelalte
contracte vor face subiectul unei verific„ri ulterioare a
B„ncii.

instruc˛iunile suplimentare pe care Banca le va specifica
prin Ón∫tiin˛are Œmprumutatului, pentru a finan˛a cheltuielile
eligibile prezentate Ón tabelul din paragraful 2 de mai jos.
2. Tabelul urm„tor specific„ acele categorii de cheltuieli

SECﬁIUNEA a IV-a

eligibile ce ar putea fi finan˛ate din sumele Ómprumutului

Tragerea sumelor Ómprumutului

(categorie), alocarea sumelor Ómprumutului pe fiecare

A. Prevederi generale

1. Œmprumutatul poate trage sumele Ómprumutului Ón
conformitate cu prevederile prezentei sec˛iuni ∫i cu

categorie, precum ∫i procentul de cheltuieli ce va fi finan˛at
pentru cheltuielile eligibile Ón fiecare categorie.
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Sum„ alocat„ din Ómprumut
(exprimat„ Ón dolari S.U.A.)

Procent din cheltuieli
ce se vor finan˛a

90.000.000 dolari S.U.A.

80%

90.000.000 dolari S.U.A.

80%

Categorie

(1) Bunuri, lucr„ri ∫i servicii de consultan˛„ pentru partea I
a Proiectului, a∫a cum au fost ele identificate
Ón programele anuale de Óntre˛inere a infrastructurii
pentru partea I a Proiectului
(2) Bunuri, lucr„ri ∫i servicii de consultan˛„ pentru
partea a II-a a Proiectului, a∫a cum au fost ele identificate
Ón programele anuale de Óntre˛inere a infrastructurii
pentru partea a II-a a Proiectului

180.000.000 dolari S.U.A.

SUMA TOTAL√:

sum„ agregat„ care nu dep„∫e∫te echivalentul a
36.000.000 dolari S.U.A. pentru pl„˛i efectuate anterior
acestei date, dar numai pe data de 1 ianuarie 2006, sau
ulterior acestei date, pentru cheltuieli eligibile din categoria
(1) ∫i (2).
2. Data-limit„ de tragere este data de 31 decembrie
2008.
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1. F„r„ a contraveni prevederilor p„r˛ii A a prezentei
sec˛iuni, nu se va face nicio tragere:
a) din contul Ómprumutului, p‚n„ ce Banca nu a primit
plata comisionului ini˛ial, Ón sum„ complet„; sau
b) pentru pl„˛i efectuate Ónainte de data prezentului
acord, except‚nd faptul c„ se pot face trageri p‚n„ la o

ce

B. Condi˛ii de tragere, perioada de tragere
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Data de plat„ pentru ratele de capital

7.500.000
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La fiecare 15 mai ∫i 15 noiembrie, Óncep‚nd cu 15 mai 2012
p‚n„ la 15 noiembrie 2023

Suma pl„tibil„
din Ómprumut
(exprimat„
Ón dolari S.U.A.)*)
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*) Cifrele din aceast„ coloan„ reprezint„ suma Ón dolari S.U.A. ce trebuie rambursat„, cu excep˛iile incluse Ón
prevederile sec˛iunii 3.10 din Condi˛iile generale.

APENDICE

Defini˛ii
1. Programul anual de Óntre˛inere a infrastructurii — fiecare
dintre cele dou„ documente (i) Óntocmite de C.N. A.D.N.R. —
S.A. ∫i C.N. C.F.R. — S.A. Ón leg„tur„ cu partea I ∫i,
respectiv, partea a II-a a Proiectului ∫i care includ lista
activit„˛ilor ce se vor realiza Ón fiecare an Ón conformitate
cu respectiva parte a Proiectului, precum ∫i planul de
implementare, de achizi˛ii ∫i de monitorizare ∫i bugetul
referitor la astfel de activit„˛i; ∫i (ii) convenite de c„tre
Œmprumutat ∫i Banc„, ca urmare a p„r˛ii A a sec˛iunii a II-a
a anexei nr. 2 la prezentul acord.
2. Categorie — o categorie a∫a cum se stabile∫te Ón
tabelul din sec˛iunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.
3. C.N. C.F.R. — S.A. — Compania Na˛ional„ de C„i
Ferate îC.F.R.“ — S.A., Ónfiin˛at„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 581/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

4. Liniile directoare pentru consultan˛i — Linii directoare:
selec˛ia ∫i angajarea consultan˛ilor de c„tre Ómprumuta˛ii
B„ncii Mondiale, publicate de Banc„ Ón mai 2004.
5. Legisla˛ia de mediu — unul sau mai multe dintre
urm„toarele acte normative: Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului;
Hot„r‚rea Guvernului nr. 918/2002*) privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
∫i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private
supuse acestei proceduri, modificat„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. (2)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
∫i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private
supuse acestei proceduri; ∫i toat„ legisla˛ia secundar„
referitoare la aceasta.
6. UE — Uniunea European„.

*) Hot„r‚rea Guvernului nr. 918/2002 a fost abrogat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice ∫i private, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 802 din 25 septembrie 2006.
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13. Planul de achizi˛ii — planul de achizi˛ii al entit„˛ilor
de implementare a Proiectului, din data de 25 mai 2006, la
care se face referire Ón paragraful 1.16 din Liniile
directoare pentru achizi˛ii ∫i Ón paragraful 1.24 din Liniile
directoare pentru consultan˛i, care va fi actualizat periodic
Ón conformitate cu prevederile paragrafelor men˛ionate.
14. Program — programul de activit„˛i pentru perioada
2006—2013 pentru sectorul de transporturi al Œmprumutatului
∫i care are menirea s„ Ómbun„t„˛easc„ infrastructura
drumurilor ∫i a c„ilor ferate.
15. Programul de Óntre˛inere a infrastructurii c„ilor ferate —
programul de activit„˛i de Óntre˛inere, repara˛ii periodice ∫i
curente ∫i activit„˛i de revizii pentru perioada 2006—2007,
stabilite Ón Program, ce va fi aplicat liniilor de cale ferat„
interoperabile, definite Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 27/2004
pentru aprobarea condi˛iilor de Ónchiriere de c„tre
Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A. a unor
p„r˛i din infrastructura feroviar„ neinteroperabil„, precum ∫i
de gestionare a acestora, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
16. C.N. A.D.N.R. — S.A. — Compania Na˛ional„ de
Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.,
Ónfiin˛at„ conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 84/2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 47/2004.
17. Acordurile subsidiare — Acordul subsidiar al C.N.
A.D.N.R. — S.A. ∫i Acordul subsidiar al C.N. C.F.R. —
S.A. la care se face referire la punctele A.1 ∫i, respectiv,
A.2 ale p„r˛ii A a sec˛iunii I a anexei nr. 2 la prezentul
acord, conform c„rora Œmprumutatul va pune la dispozi˛ia
C.N. A.D.N.R. — S.A. ∫i, respectiv, a C.N. C.F.R. — S.A.
o parte din sumele Ómprumutului.
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7. Condi˛ii generale — Condi˛iile generale pentru
Ómprumuturi ale B„ncii Interna˛ionale pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare, datate 1 iulie 2005.
8. Bro∫ura informativ„ — documentul entit„˛ilor de
implementare a Proiectului, la care se face referire Ón
paragraful 4 al sec˛iunii I partea B a anexei nr. 2 la
prezentul acord ∫i care, Óntr-o manier„ satisf„c„toare pentru
Banc„, explic„ diferitele etape ∫i cerin˛e procedurale Ón cadrul
procedurii de expropriere, precum ∫i drepturile proprietarilor ∫i
ale altor persoane afectate la fiecare etap„, inclusiv, Ón
special, documentarea preten˛iilor ∫i drepturile de apel.
9. Cadrul de achizi˛ionare a terenurilor — documentul
satisf„c„tor pentru Banc„ ∫i care a fost adoptat de c„tre
Œmprumutat ∫i care stabile∫te legile ∫i procedurile
administrative, precum ∫i un proces de prezentare (inclusiv
bro∫ura informativ„) ce prevede procesele ∫i compensa˛iile
adecvate pentru str„mut„ri, pierderi de venituri generate de
acestea, pentru persoane fizice sau ale companiilor,
datorit„ terenurilor ce vor fi achizi˛ionate pentru obiective
publice, inclusiv pentru implementarea Proiectului.
10. MTCT — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului al Œmprumutatului sau oricare succesor al
acestuia.
11. Programul de Óntre˛inere a infrastructurii drumurilor
na˛ionale — programul de activit„˛i de Óntre˛inere periodic„
∫i repara˛ii curente pentru perioada 2006—2007, a∫a cum
a fost el stabilit Ón Program, care va fi aplicat re˛elei de
drumuri na˛ionale a Œmprumutatului ∫i care este proiectat s„
Ómbun„t„˛easc„ infrastructura drumurilor.
12. Liniile directoare pentru achizi˛ii — Liniile directoare
privind achizi˛iile Ón cadrul Ómprumuturilor BIRD ∫i al
creditelor IDA, publicate de Banc„ Ón mai 2004.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area
Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor,
semnat la Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006

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

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea Acordului de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor,
semnat la Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006, ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 626.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
INSTITUTUL NAﬁIONAL DE STATISTIC√

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr. 426/2006
pentru stabilirea Metodologiei cercet„rii statistice privind poten˛ialul productiv al planta˛iilor
de pomi fructiferi

fiz
i

ce

Œn temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de
Statistic„,
˛in‚nd seama de Directiva Parlamentului European ∫i a Consiliului 109/2001/CE privind anchetele statistice care
trebuie realizate de statele membre pentru a determina poten˛ialul productiv al planta˛iilor anumitor specii de pomi
fructiferi, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 013 din 16 ianuarie 2002 ∫i de Directiva
Consiliului 110/2006/CE referitoare la adaptarea Directivei Consiliului 57/1995/CE ∫i a Directivei Parlamentului European ∫i
a Consiliului 109/2001/CE din domeniul statisticii agricole, ca urmare a ader„rii Bulgariei ∫i Rom‚niei, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006,
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distan˛e diferen˛iate Óntre r‚nduri ∫i pe r‚nd, Ón func˛ie de
specie ∫i tipul planta˛iei: clasic„, intensiv„, superintensiv„:
• planta˛iile de pomi fructiferi clasice reprezint„ terenurile
plantate cu pomi fructiferi de vigoare mare ∫i cu o
densitate relativ mic„ (250—500 pomi/ha), care difer„ Ón
func˛ie de specie;
• planta˛iile de pomi fructiferi intensive reprezint„ terenurile
plantate cu pomi fructiferi de vigoare mai mic„ ∫i cu o
densitate cuprins„ Óntre 800—1.000 pomi/ha, care difer„ Ón
func˛ie de specie;
• planta˛iile de pomi fructiferi superintensive reprezint„
terenurile plantate cu pomi fructiferi cu densitate mare, de
1.200—2.000 pomi/ha, Ón func˛ie de specia cultivat„;
• planta˛iile de pomi fructiferi pe rod reprezint„ terenurile
plantate cu pomi fructiferi de la care se ob˛ine produc˛ie de
fructe;
• planta˛iile de pomi fructiferi tinere sunt terenuri plantate
cu pomi fructiferi afla˛i Ón perioada de formare a coroanei,
de la care nu se ob˛ine Ónc„ produc˛ie de fructe;
• planta˛iile de pomi fructiferi Ón declin reprezint„
suprafe˛ele plantate cu pomi fructiferi Ómb„tr‚nite, cu o
produc˛ie de fructe sc„zut„, care urmeaz„ a fi defri∫ate.
Exploata˛ii agricole cu personalitate juridic„
a) Societate/asocia˛ie agricol„. Sunt cuprinse unit„˛ile cu
personalitate juridic„ care se afl„ sub administrarea unei
societ„˛i sau asocia˛ii agricole, constituite conform Legii
nr. 36/1991 privind societ„˛ile agricole ∫i alte forme de
asociere Ón agricultur„, cu modific„rile ulterioare, cu capital
variabil ∫i cu un num„r nelimitat ∫i variabil de asocia˛i,
av‚nd ca obiect de baz„:
— utilizarea terenurilor, ma∫inilor ∫i echipamentelor
agricole;
— cre∫terea animalelor;
— realizarea de investi˛ii de interes agricol.
Societatea agricol„ de acest tip are personalitate
juridic„, dar nu are caracter comercial.
b) Societate comercial„. Sunt cuprinse unit„˛ile cu
personalitate juridic„ care se afl„ sub administrarea unei
societ„˛i comerciale, constituite conform Legii nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i care, pe l‚ng„ activit„˛i
neagricole, pot desf„∫ura ∫i activit„˛i agricole.
Societ„˛ile comerciale pot fi:
— societ„˛i Ón nume colectiv;
— societ„˛i pe ac˛iuni;
— societ„˛i Ón comandit„ pe ac˛iuni;
— societ„˛i cu r„spundere limitat„.
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Art. I. — Anexa la Ordinul pre∫edintelui Institutului
Na˛ional de Statistic„ nr. 426/2006 pentru stabilirea
Metodologiei cercet„rii statistice privind poten˛ialul productiv
al planta˛iilor de pomi fructiferi, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 351 din 19 aprilie 2006, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La punctul 1 îCadrul general“, subpunctul 1.1 va
avea urm„torul cuprins:
î1.1. Obiectivele cercet„rii statistice
Obiectivul principal al cercet„rii statistice privind poten˛ialul
productiv al planta˛iilor de pomi fructiferi Ól constituie
ob˛inerea de date statistice privind poten˛ialul productiv al
planta˛iilor anumitor specii de pomi fructiferi a c„ror produc˛ie
este destinat„, Ón principal, comercializ„rii. Rezultatele sunt
utilizate pentru realizarea de previziuni, pe termen mediu, cu
privire la produc˛ia ∫i oferta de fructe pentru pia˛„.
Cercetarea statistic„ cuprinde at‚t planta˛iile de pomi fructiferi
pe rod, c‚t ∫i planta˛iile tinere, neintrate pe rod, ∫i va fi
efectuat„ pentru prima dat„ ca cercetare distinct„ la noul
termen stabilit de noul regulament al Parlamentului European
∫i al Consiliului, aflat Ón faz„ de proiect. ﬁin‚nd cont c„
planta˛iile tinere ajung la perioada optim„ de rodire dup„ un
anumit num„r de ani, pentru a ob˛ine informa˛ii sigure cu
privire la poten˛ialul productiv al planta˛iilor, cercetarea
statistic„ este realizat„ o dat„ la 5 ani.“
2. La punctul 1 îCadrul general“, subpunctul 1.2 va
avea urm„torul cuprins:
î1.2. Cadrul legal
Realizarea cercet„rii statistice privind poten˛ialul productiv
al planta˛iilor de pomi fructiferi are la baz„ Directiva
Parlamentului European ∫i a Consiliului 109/2001/CE privind
anchetele statistice care trebuie realizate de statele membre
pentru a determina poten˛ialul productiv al planta˛iilor
anumitor specii de pomi fructiferi, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 013 din 16 ianuarie 2002,
∫i Directiva Consiliului 110/2006/CE referitoare la adaptarea
Directivei Consiliului 57/1995/CE ∫i a Directivei Parlamentului
European ∫i a Consiliului 109/2001/CE din domeniul
statisticii agricole, ca urmare a ader„rii Bulgariei ∫i
Rom‚niei, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 363 din 20 decembrie 2006.“
3. La punctul 1 îCadrul general“, subpunctul 1.3 va
avea urm„torul cuprins:
î1.3. Concepte ∫i defini˛ii de baz„
Planta˛iile de pomi fructiferi reprezint„ terenuri plantate cu
pomi fructiferi, cu minimum 250 de pomi/ha, planta˛i la

or

pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„ emite urm„torul ordin:
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î3.2. Planul de sondaj
E∫antionul este reprezentativ pentru cel pu˛in 95% din
suprafa˛a plantat„ cu pomi fructiferi ∫i este extras potrivit
metodei sondajului stratificat.
Straturile sunt determinate de urm„toarele caracteristici:
• specia pomicol„;
• m„rimea planta˛iei (suprafa˛a plantat„).
Pentru suprafe˛ele neacoperite de e∫antionare se fac
estim„ri.
Eroarea de e∫antionare este de maximum 3%,
corespunz„tor unui nivel de Óncredere de 68%, pentru
estim„rile la nivel na˛ional ∫i pe regiuni de dezvoltare ale
suprafe˛ei plantate cu pomi fructiferi din fiecare specie.“
7. La punctul 4 îOrganizarea culegerii ∫i prelucr„rii
datelor“, subpunctul 4.2 va avea urm„torul cuprins:
î4.2. Perioada/momentul de referin˛„ ∫i perioada de
Ónregistrare
Cercetarea statistic„ este realizat„ o dat„ la 5 ani ∫i
perioada de referin˛„ este anul agricol. ﬁin‚nd cont c„
aceast„ cercetare statistic„ se refer„ la culturi permanente,
unele state membre au raportat datele la un anumit moment.“
8. La punctul 5 îPrezentarea ∫i utilizarea rezultatelor
cercet„rii statistice“, subpunctul 5.1 va avea urm„torul
cuprins:
î5.1. Principalii indicatori rezulta˛i
Prelucrarea datelor se concretizeaz„ Ón estimarea
urm„torilor indicatori:
• suprafe˛ele planta˛iilor pe rod pentru diferite specii de
pomi fructiferi;
• suprafe˛ele planta˛iilor tinere;
• num„rul de pomi fructiferi dintr-o planta˛ie pomicol„,
pe specii;
• produc˛ia medie/ha;
• suprafa˛a planta˛iilor Ón declin.“
9. La punctul 5 îPrezentarea ∫i utilizarea rezultatelor
cercet„rii statistice“, subpunctul 5.2 va avea urm„torul
cuprins:
î5.2. Forme/termene de prezentare a rezultatelor
Rezultatele ob˛inute se vor prezenta Ón publica˛ia
statistic„ «Produc˛ia vegetal„ la principalele culturi» ∫i pe
site-ul Institutului Na˛ional de Statistic„.
Beneficiarii rezultatelor sunt:
• interni: Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Departamentul pentru Afaceri Europene, al˛i utilizatori, la cerere;
• externi: Eurostat.
Raportul metodologic privind desf„∫urarea cercet„rii
Ómpreun„ cu rezultatele acesteia, pe regiuni de dezvoltare,
erorile de e∫antionare ∫i celelalte erori depistate Ón
raportare vor fi transmise la Eurostat cel mai t‚rziu p‚n„ la
data de 1 octombrie a anului urm„tor celui Ón care s-a
efectuat cercetarea statistic„.“
10. Punctul 6 îLimit„ri“ va avea urm„torul cuprins:
î6. Limit„ri
Rezultatele cercet„rii statistice sunt relevante la nivel
na˛ional ∫i pe regiuni de dezvoltare, Ón limitele de Óncredere
∫i precizie ale estim„rilor prev„zute la subpunctul 3.2.
Culegerea datelor este realizat„ pe baza declara˛iei
responden˛ilor.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi pus Ón aplicare de c„tre
compartimentul de specialitate din cadrul Institutului
Na˛ional de Statistic„.
Art. III. — Prevederile prezentului ordin devin obligatorii
pentru statistica oficial„ din Rom‚nia.
Art. IV. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. V. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Societ„˛ile comerciale care fac obiectul cercet„rii
statistice sunt numai acelea care desf„∫oar„ ∫i o activitate
agricol„.
Societ„˛ile cu r„spundere limitat„, Ónfiin˛ate conform
Legii nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, care desf„∫oar„ o activitate agricol„, ca ∫i
fostele unit„˛i agricole de stat transformate Ón societ„˛i
comerciale, fac parte din aceast„ categorie.
c) Unitate a administra˛iei publice. Sunt cuprinse
unit„˛ile cu personalitate juridic„ care se afl„ Ón subordinea
organelor administra˛iei publice centrale sau locale, care
desf„∫oar„ activit„˛i agricole ∫i care, potrivit Legii
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic
al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de˛in
sub diverse forme bunuri care fac parte din domeniul
public al jude˛elor, comunelor, ora∫elor sau municipiilor. De
asemenea, sunt incluse ∫i alte organiza˛ii ∫i institu˛ii
publice: unit„˛i de cercetare ∫i produc˛ie agricol„, sta˛iuni
didactice, institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt, spitale etc.
d) Unitate cooperatist„. Sunt cuprinse unit„˛ile cu
personalitate juridic„ care se afl„ sub administrarea unei
unit„˛i cu capital integral cooperatist, aflate sub inciden˛a
Legii coopera˛iei agricole nr. 566/2004, cu modific„rile
ulterioare.
e) Alte tipuri — a∫ez„minte religioase etc. Sunt cuprinse
unit„˛ile cu personalitate juridic„ care se afl„ sub
administrarea a∫ez„mintelor religioase — m‚n„stiri, biserici,
schituri etc. — sau a altor organiza˛ii neguvernamentale —
funda˛ii, asocia˛ii nonprofit etc. —, numai dac„ desf„∫oar„
∫i activit„˛i agricole.
Exploata˛ii agricole individuale sunt unit„˛i de observare
statistic„ alc„tuite din una sau mai multe persoane, av‚nd,
Ón general, leg„turi de rudenie, care utilizeaz„ Ómpreun„
terenurile ∫i/sau cresc animale, ce pot apar˛ine unuia sau
mai multor membri. Se includ unit„˛ile care realizeaz„ o
produc˛ie agricol„ ce poate dep„∫i nevoile consumului
propriu, surplusul fiind destinat v‚nz„rii.“
4. La punctul 2 îDescrierea cercet„rii statistice“,
subpunctul 2.2 va avea urm„torul cuprins:
î2.2. Principalele variabile cercetate
Conform Directivei Parlamentului European ∫i a
Consiliului 109/2001/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, nr. L 013 din 16 ianuarie 2002, ∫i
Directivei Consiliului 110/2006/CE, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, nr. L 363 din 20 decembrie
2006, principalele variabile cercetate sunt:
• suprafa˛a plantat„ pe specii;
• num„rul de pomi fructiferi, pe specii.
Suplimentar, pentru satisfacerea cerin˛elor informa˛ionale
na˛ionale se cerceteaz„ ∫i produc˛ia medie/ha, pe specii,
suprafa˛a planta˛iilor Ón declin, suprafa˛a planta˛iilor tinere,
neintrate pe rod.
Speciile pomicole cercetate sunt: meri care produc mere
de mas„ ∫i al˛i meri, peri care produc pere de mas„ ∫i al˛i
peri, piersici, cai∫i, pruni, cire∫i, vi∫ini ∫i nuci.
Sunt cercetate at‚t planta˛iile pure, c‚t ∫i cele mixte,
adic„ planta˛iile de pomi fructiferi care cuprind mai multe
specii de pomi fructiferi dintre cele enumerate mai sus ori
una sau mai multe dintre acestea Ómpreun„ cu alte specii.
Culegerea datelor Ón teren se realizeaz„ pe chestionar
statistic, editat pe suport de h‚rtie, format A4.“
5. La punctul 2 îDescrierea cercet„rii statistice“,
subpunctul 2.3 va avea urm„torul cuprins:
î2.3. Clasific„ri ∫i nomenclatoare utilizate
Se utilizeaz„ nomenclatorul speciilor pomicole care se
cultiv„ cu preponderen˛„ Ón Rom‚nia.“
6. La punctul 3 îE∫antionul cercet„rii statistice“,
subpunctul 3.2 va avea urm„torul cuprins:
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Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Vergil G. Voineagu
Bucure∫ti, 18 iunie 2007.
Nr. 447.
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MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului privind concursul de selec˛ie
a proiectelor cinematografice Ón vederea acord„rii de credite financiare directe
pentru dezvoltare de proiecte, produc˛ie ∫i distribuire de filme,
aprobat prin Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.335/2006
Œn temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 328/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor, republicat„,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
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c„tre directorul general al Centrului Na˛ional al
Cinematografiei ministrului culturii ∫i cultelor.
(12) Ministrul culturii ∫i cultelor poate utiliza, total sau
par˛ial, propunerile Ónaintate de c„tre directorul general al
Centrului Na˛ional al Cinematografiei.“
4. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn comisii pot fi incluse ∫i persoane care nu fac
parte din uniunile sau asocia˛iile din domeniul
cinematografiei, cum ar fi: exploatan˛i de cinematografe,
scriitori, actori, critici de film sau speciali∫ti din domeniul
audiovizualului.“
5. Partea introductiv„ a punctului 8 al articolului 27 va
avea urm„torul cuprins:
î8. declara˛ia produc„torului, conform anexelor nr. 7a) ∫i
7b) la prezentul regulament, Ón leg„tur„ cu:“
6. Litera b) a punctului 8 al articolului 27 va avea
urm„torul cuprins:
îb) recunoa∫terea interna˛ional„ pentru unul dintre filmele
produse Óncep‚nd cu anul 1997: premii ∫i/sau selec˛ii la
festivalurile de filme acreditate oficial de c„tre F.I.A.P.F.,
Oscar — Academia European„ de Film (EFA), precum ∫i
la alte festivaluri agreate de Centrul Na˛ional al
Cinematografiei, conform listelor comunicate;“.
7. Partea introductiv„ a punctului 9 al articolului 27 va
avea urm„torul cuprins:
î9. declara˛ia regizorului, conform anexelor nr. 8a) ∫i 8b)
la prezentul regulament, Ón leg„tur„ cu:“.
8. Litera b) a punctului 9 al articolului 27 va avea
urm„torul cuprins:
îb) recunoa∫terea interna˛ional„ pentru unul dintre filmele
realizate Ón Óntreaga carier„: premii ∫i/sau selec˛ii la
festivalurile de filme acreditate oficial de F.I.A.P.F., Oscar —
Academia European„ de Film (EFA), precum ∫i la alte
festivaluri agreate de Centrul Na˛ional al Cinematografiei,
conform listelor comunicate;“.
9. Alineatul (1) al articolului 31 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 31. — (1) La finalul procesului de evaluare a
scenariilor, comisia de selec˛ie va stabili clasamentul
scenariilor Ón ordinea descresc„toare a notelor ob˛inute.
Clasamentul astfel stabilit se semneaz„ de to˛i membrii
comisiei de selec˛ie.“
10. Alineatul (2) al articolului 31 se abrog„.
11. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 34. — (1) La finalul procesului de evaluare,
comisia de selec˛ie va stabili clasamentul scenariilor ∫i al
descrierii de proiect, Ón ordinea descresc„toare a notelor
ob˛inute. Clasamentul astfel Óntocmit se semneaz„ de to˛i
membrii comisiei de selec˛ie.“
12. Alineatul (2) al articolului 34 se abrog„.
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Art. I. — Regulamentul privind concursul de selec˛ie a
proiectelor cinematografice Ón vederea acord„rii de credite
financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, produc˛ie ∫i
distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii
∫i cultelor nr. 2.335/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — La data anun˛„rii publice a primei sesiuni
anuale de concurs, Centrul Na˛ional al Cinematografiei va
comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial
de Federa˛ia Interna˛ional„ a Asocia˛iilor Produc„torilor de
Film (F.I.A.P.F.), preciz‚nd festivalurile care sunt incluse Ón
categoria «A», precum ∫i a altor festivaluri cinematografice
agreate de Centru, pentru a fi luate Ón considera˛ie Ón
condi˛iile legii ∫i ale prezentului regulament.“
2. Dup„ alineatul (1) al articolului 11 se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(1 1 ) Œn situa˛ia Ón care unul sau mai multe dintre
fondurile alocate pentru finan˛area filmelor de lung metraj
de fic˛iune de debut, a filmelor de lung metraj fic˛iune, a
filmelor de scurt metraj fic˛iune, a dezvolt„rii de proiecte de
film, precum ∫i pentru finan˛area filmelor documentare ∫i de
anima˛ie nu s-au epuizat Ón urma distribuirii, fondurile
r„mase pot fi redistribuite, prin hot„r‚rea Consiliului, Ón
cadrul altei categorii unde fondurile au fost insuficiente.“
3. Dup„ alineatul (1) al articolului 20 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (11) ∫i (12), cu urm„torul cuprins:
î(11) Procedura de consultare a uniunilor ∫i asocia˛iilor
din domeniul industriei cinematografice, Ón vederea stabilirii
componen˛ei comisiilor de selec˛ie a proiectelor
cinematografice, se realizeaz„ Ón urm„toarele etape:
a) uniunile ∫i asocia˛iile din domeniul cinematografiei vor
transmite Centrului Na˛ional al Cinematografiei, p‚n„ la
data stabilit„ de acesta, c‚te o propunere pentru fiecare
comisie de selec˛ie, Ónso˛it„ de CV-ul persoanei
nominalizate Ón acest sens. Propunerile vor fi afi∫ate pe
site-ul www.cncinema.ro.;
b) Ón termen de 10 zile de la afi∫are, Centrul Na˛ional
al Cinematografiei va organiza o dezbatere consultativ„ cu
reprezentan˛ii uniunilor ∫i asocia˛iilor din domeniul
cinematografiei, al˛ii dec‚t cei propu∫i pentru comisiile de
selec˛ie, urm‚nd ca pe baza votului secret al acestora s„
fie alese dintre persoanele propuse conform prevederilor
lit. a) 5 persoane pentru alc„tuirea comisiei de selec˛ie a
proiectelor cinematografice pentru produc˛ia ∫i dezvoltarea
de proiecte, pentru sec˛iunea filmelor de fic˛iune de lung ∫i
scurt metraj, ∫i 3 persoane pentru alc„tuirea comisiei de
selec˛ie a proiectelor cinematografice pentru produc˛ia ∫i
dezvoltarea de proiecte, pentru sec˛iunea filmelor
documentare ∫i de anima˛ie;
c) lista cuprinz‚nd persoanele propuse pentru comisiile
de selec˛ie, conform prevederilor lit. b), va fi Ónaintat„ de
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(3) Pragurile de referin˛„ pentru filmele rom‚ne∫ti sau
realizate Ón coproduc˛ie cu participare rom‚neasc„ se
stabilesc de c„tre Centrul Na˛ional al Cinematografiei la
Ónceputul fiec„rui an, pe baza unei metodologii aprobate
prin decizie de c„tre directorul general.
(4) Odat„ cu stabilirea pragurilor de referin˛„ pentru
anul respectiv, Centrul Na˛ional al Cinematografiei va
calcula tariful mediu al biletelor de intrare.
(5) Centrul Na˛ional al Cinematografiei va comunica
p‚n„ la data de 31 martie a anului Ón curs pragurile de
referin˛„ ∫i tariful mediu al biletelor de intrare, Ónregistrate
Ón anul precedent, pentru filmele rom‚ne∫ti sau realizate Ón
coproduc˛ie cu participare rom‚neasc„, Ón conformitate cu
prevederile legii ∫i ale prezentului regulament.“
20. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 60. — (1) Cuantumul sprijinului financiar automat
pentru succes de public se calculeaz„ pentru fiecare film
cumulativ pentru primii 2 ani calendaristici de exploatare,
prin Ónmul˛irea num„rului de spectatori care a dep„∫it
pragul de referin˛„ corespunz„tor, stabilit pentru anul
respectiv, cu tariful mediu ponderat al biletelor de intrare
Ónregistrate Ón aceea∫i perioad„, a∫a cum apar din datele
certificate de Centrul Na˛ional al Cinematografiei. Œn cazul
filmelor realizate Ónainte de anul 1997, cuantumul sprijinului
financiar automat pentru succes la public este acordat Ón
cuantum fix pentru toate filmele care dep„∫esc pragul de
referin˛„ calculat potrivit art. 35 alin. (3) lit. b) ∫i este egal
cu sprijinul financiar automat maxim pentru succes la
public ce se poate acorda Ón anul solicit„rii.“
21. Litera c) a alineatului (7) al articolului 74 va avea
urm„torul cuprins:
îc) capacitatea organizatoric„
∫i func˛ional„ a operatorului
cultural (editura) de realizare
a proiectelor editoriale, dovedit„
prin:
— experien˛a Ón derularea
0 — 15 puncte;
proiectelor editoriale ∫i/sau
calitatea partenerilor ∫i
colaboratorilor implica˛i
Ón proiectul editorial propus
— calitatea proiectelor editoriale
0 — 15 puncte;
organizate p‚n„ Ón prezent
— experien˛a na˛ional„, regional„
0 — 10 puncte;
sau interna˛ional„, colabor„rile
∫i parteneriatele cu autorit„˛ile
publice, cu organiza˛ii
guvernamentale din ˛ar„ ∫i din
str„in„tate, dup„ caz
— raportul dintre cheltuielile
0 — 20 de puncte;“.
estimate ∫i necesarul pentru
realizarea proiectului editorial
22. Anexa nr. 7 la regulament se Ónlocuie∫te cu anexele
nr. 1 ∫i 2 la prezentul ordin.
23. Anexa nr. 8 la regulament se Ónlocuie∫te cu anexele
nr. 3 ∫i 4 la prezentul ordin.
24. Anexa nr. 11 la regulament se Ónlocuie∫te cu
anexele nr. 5 ∫i 6 la prezentul ordin.
25. Anexa nr. 11a) la regulament se Ónlocuie∫te cu
anexa nr. 7 la prezentul ordin.
26. Anexa nr. 12 la regulament se Ónlocuie∫te cu
anexele nr. 8 ∫i 9 la prezentul ordin.
Art. II. — Centrul Na˛ional al Cinematografiei va asigura
punerea Ón aplicare a prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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13. Literele b) ∫i c) ale alineatului (3) al articolului 35
vor avea urm„torul cuprins:
îb) calitatea regizorului — care de˛ine, potrivit notelor
acordate ∫i coeficientului de importan˛„ stabilit prin
prezentul regulament, o pondere de maximum 25% din
totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea regizorului» va
fi evaluat conform fi∫elor de evaluare prev„zute Ón anexele
nr. 11a) ∫i 11b); la punctajul ob˛inut din anexa nr. 11a)
(calitatea regizorului pentru cel mai bun film din carier„) se
aplic„ o pondere de 40%, iar la punctajul ob˛inut din
anexa nr. 11b) (calitatea regizorului pentru unul dintre
ultimele dou„ filme realizate) se aplic„ o pondere de 60%.
Cele dou„ punctaje astfel ponderate se Ónsumeaz„. Œn
cazul filmelor realizate Ónainte de anul 1997 se va lua Ón
calcul pragul de referin˛„ calculat de c„tre Centrul Na˛ional
al Cinematografiei Ón baza unei metodologii aprobate prin
decizie de c„tre directorul general;
c) calitatea produc„torului — care de˛ine, potrivit notelor
acordate ∫i coeficientului de importan˛„ stabilit prin
prezentul regulament, o pondere de maximum 25% din
totalul punctajului acordat; criteriul «calitatea produc„torului»
va fi evaluat conform fi∫elor de evaluare prev„zute Ón
anexele nr. 12a) ∫i 12b); la punctajul ob˛inut din anexa
nr 12a) (calitatea produc„torului pentru unul dintre filmele
realizate Ón carier„) se aplic„ o pondere de 40%, iar la
punctajul ob˛inut din anexa nr. 12b) (calitatea
produc„torului pentru unul dintre ultimele dou„ filme
realizate) se aplic„ o pondere de 60%. Cele dou„ punctaje
astfel ponderate se Ónsumeaz„.“
14. Articolul 36 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 36. — Œn cazul proiectelor de debut regizoral la
categoria filmelor de fic˛iune de lung metraj, proiectele vor
fi evaluate fiecare Ón parte, iar criteriul «calitatea
regizorului» va fi cuantificat conform anexei nr. 11c) la
prezentul regulament.“
15. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Hot„r‚rile comisiilor de selec˛ie se semneaz„ de
c„tre membrii acestora.“
16. Alineatul (6) al articolului 38 se abrog„.
17. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 40. — (1) La finalul procesului de evaluare,
comisia de selec˛ie va stabili clasamentul proiectelor de
dezvoltare, Ón ordinea descresc„toare a punctelor ob˛inute.
Clasamentul astfel Óntocmit se semneaz„ de c„tre to˛i
membrii comisiei de selec˛ie.“
18. Alineatul (1) al articolului 43 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 43. — (1) Consiliul nu poate acorda creditul direct
pentru dou„ proiecte de film de lung metraj selec˛ionate Ón
cadrul unei sesiuni de concurs, care urmeaz„ s„ fie
realizate de acela∫i regizor. Regizorul poate opta pentru
proiectul pe care dore∫te s„ Ól realizeze dintre cele
selec˛ionate. Œn aceast„ situa˛ie, produc„torul celui de-al
doilea proiect selec˛ionat poate Ónlocui regizorul, cu condi˛ia
ca noul regizor s„ aib„ cel pu˛in acela∫i punctaj sau
superior la criteriul «calitatea regizorului», f„r„ s„ se
realizeze o nou„ ierarhie.“
19. Alineatele (2), (3), (4) ∫i (5) ale articolului 59 vor
avea urm„torul cuprins:
î(2) Sprijinul financiar va fi acordat produc„torilor ∫i
regizorilor pentru unul dintre filmele realizate Ómpreun„ ∫i
care a Ónregistrat Ón s„lile de cinematograf sau Ón alte s„li
destinate vizion„rii cu public un num„r de spectatori mai
mare dec‚t num„rul de pl„titori definit ca prag de referin˛„
corespunz„tor premierelor ∫i, respectiv, ca prag de referin˛„
corespunz„tor titlurilor rulate.
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Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucure∫ti, 7 iunie 2007.
Nr. 2.306.
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ANEXA Nr. 1
[Anexa nr. 7a) la regulament]

D E C L A R A ﬁ I A P R O D U C √ T O R U L U I*)

Ón leg„tur„ cu unul dintre filmele realizate Ón carier„ (Óncep‚nd cu anul 1997)
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1. Num„rul de spectatori Ónregistrat Ón s„lile de cinematograf din ˛ar„ pentru unul dintre
filmele (la alegere) produse Óncep‚nd cu anul 1997
Titlul filmului ................. premiera anul ............
Nr. de spectatori .......................
2. Recunoa∫terea interna˛ional„ pentru unul dintre filmele cu cel mai bun palmares
(la alegere) produs Óncep‚nd din anul 1997
Titlul filmului .....................................
a) premii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei:
— festivalul/anul
b) selec˛ii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei
— festivalul/anul
3. Succesul comercial pentru exploatarea Ón s„lile de cinematograf din str„in„tate ∫i difuzarea
la posturile TV din ˛ar„ ∫i str„in„tate a unuia dintre filmele (la alegere) produse Óncep‚nd cu
anul 1997
Titlul filmului ...........................
a) exploatarea cinematografic„ Ón str„in„tate
— ˛ara/anul
b) difuzarea TV Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate
— TV/anul, posturi TV
4. Situa˛ia ramburs„rii creditelor primite de la Consiliul Na˛ional al Cinematografiei, dac„ este
cazul Óncep‚nd cu anul 1997 ∫i p‚n„ Ón prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)

ANEXA Nr. 2
[Anexa nr. 7b) la regulament]
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Ón leg„tur„ cu unul dintre ultimele dou„ filme realizate
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1. Num„rul de spectatori Ónregistrat Ón s„lile de cinematograf din ˛ar„ pentru unul dintre
ultimele dou„ filme produse (la alegere)
Titlul filmului ................. premiera anul ............
Nr. de spectatori ....................... .
2. Recunoa∫terea interna˛ional„ pentru unul dintre ultimele dou„ filme produse, cu cel mai
bun palmares (la alegere)
Titlul filmului ......................
a) premii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei:
— festivalul/anul
b) selec˛ii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei
— festivalul/anul
3. Succesul comercial pentru exploatarea Ón s„lile de cinematograf din str„in„tate ∫i difuzarea
la posturile TV din ˛ar„ ∫i str„in„tate a unuia dintre ultimele dou„ filme (la alegere) produse
Titlul filmului ...........................
a) exploatarea cinematografic„ Ón str„in„tate
— ˛ara/anul
b) difuzarea TV Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate
— TV/anul, posturi TV
4. Situa˛ia ramburs„rii creditelor primite de la Consiliul Na˛ional al Cinematografiei, dac„ este
cazul Óncep‚nd cu anul 1997 ∫i p‚n„ Ón prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)
Semn„tura
............................
*) Declara˛ia se Óntocme∫te cu men˛ionarea expres„ a documentelor Ón baza c„rora a fost completat„ (de exemplu,
Anuarul statistic al Consiliului Na˛ional al Cinematografiei, Ónscrisuri oficiale, contracte comerciale etc.).
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. 3
[Anexa nr. 8a) la regulament]

D E C L A R A ﬁ I A R E G I Z O R U L U I*)

Ón leg„tur„ cu unul dintre filmele realizate Ón carier„
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1. Num„rul de spectatori Ónregistrat la s„lile de cinematograf din ˛ar„ pentru unul dintre
filmele (la alegere) din carier„ [pentru filmele realizate Ónainte de 1997 se va ˛ine cont de pragul
de referin˛„**) al num„rului de spectatori Ónregistrat Ón anul respectiv]
Titlul filmului ......................................................... premiera/anul
Nr. de spectatori ................................
2. Recunoa∫terea interna˛ional„ pentru unul dintre filmele cu cel mai bun palmares
(la alegere) realizat Ón carier„
Titlul filmului ........................................................
a) premii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei
— festivalul/anul
b) selec˛ii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei
— festivalul/anul
3. Succesul comercial pentru exploatarea Ón s„lile de cinematograf din str„in„tate ∫i
difuzarea la posturile TV din ˛ar„ ∫i din str„in„tate a unuia dintre filmele (la alegere) realizate
Ón carier„
Titlul filmului .........................................................
a) exploatarea cinematografic„ Ón str„in„tate
— ˛ara/anul
b) difuzarea TV Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate
— TV/anul, posturi TV

ANEXA Nr. 4
[Anexa nr. 8b) la regulament]
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Ón leg„tur„ cu unul dintre ultimele dou„ filme realizate
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1. Num„rul de spectatori Ónregistrat la s„lile de cinematograf din ˛ar„ pentru unul dintre
ultimele dou„ filme (la alegere) [pentru filmele realizate Ónainte de 1997 se va ˛ine cont de pragul
de referin˛„**) al num„rului de spectatori Ónregistrat Ón anul respectiv]
Titlul filmului ......................................................... premiera/anul
Nr. de spectatori ................................
2. Recunoa∫terea interna˛ional„ pentru unul dintre ultimele dou„ filme realizate, cu cel mai
bun palmares (la alegere)
Titlul filmului ........................................................
a) premii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei
— festivalul/anul
b) selec˛ii la festivaluri interna˛ionale acreditate oficial, conform listelor Consiliului Na˛ional al
Cinematografiei
— festivalul/anul
3. Succesul comercial pentru exploatarea Ón s„lile de cinematograf din str„in„tate ∫i
difuzarea la posturile TV din ˛ar„ ∫i din str„in„tate a unuia dintre ultimele dou„ filme realizate
(la alegere)
Titlul filmului ........................................................
a) exploatarea cinematografic„ Ón str„in„tate
— ˛ara/anul
b) difuzarea TV Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate
— TV/anul, posturi TV
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Semn„tura
............................
*) Declara˛ia se Óntocme∫te cu men˛ionarea expres„ a documentelor Ón baza c„rora a fost completat„ (de exemplu,
Anuarul statistic al Consiliului Na˛ional al Cinematografiei, Ónscrisuri oficiale, contracte comerciale etc.).
**) Pragul de referin˛„ al num„rului de spectatori se calculeaz„ printr-o metodologie aprobat„ prin decizie a
directorului general al Consiliului Na˛ional al Cinematografiei, conform art. 35 alin. (3) lit. b) din regulament.
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. 5
[Anexa nr. 11a) la regulament]

Calitatea regizorului
Sec˛iunea 1 — pentru cel mai bun film realizat Ón carier„
Criteriul

Coeficientul
de importan˛„

Nota

1. Num„r de spectatori
Num„r de spectatori Ón Rom‚nia*)
pentru unul din filmele (la alegere)
din carier„ (realizat dup„ 1997)
— 50.000 de spectatori sau mai mult
— 45.000—50.000 de spectatori
— 40.000—45.000 de spectatori
— 35.000—40.000 de spectatori
— 30.000—35.000 de spectatori
— 25.000—30.000 de spectatori
— 20.000—25.000 de spectatori
— 15.000—20.000 de spectatori
— 10.000—15.000 de spectatori
— 5.000—10.000 de spectatori

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Total punctaj
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1
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10
8
7

0,40
0,20
0,20

10
8
7

0,15
0,10
0,10
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2. Festivaluri interna˛ionale
Recunoa∫tere interna˛ional„ pentru filmul
cu cel mai bun palmares (la alegere)
realizat Ón carier„
A. Premii interna˛ionale
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Consiliul Na˛ional
al Cinematografiei
B. Selec˛ii
(dac„ filmul a fost premiat,
nu se mai puncteaz„ ∫i selec˛ia)
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Consiliul
Na˛ional al Cinematografiei
(punctajul maxim ob˛inut 10 puncte)

pe

rs
o

an

*) Pentru filmele realizate Ónainte de anul 1997, num„rul de spectatori se calculeaz„ conform art. 35 alin. (3) lit. b)
din regulament, dup„ o metodologie stabilit„ prin decizie a directorului general al Consiliului Na˛ional al Cinematografiei
(punctajul maxim ob˛inut 10 puncte)

3. Succes comercial
a) Num„rul de ˛„ri Ón care un film (la alegere)
realizat Ón carier„ s-a distribuit Ón s„li de cinema

b) Num„rul de televiziuni na˛ionale sau
interna˛ionale care au achizi˛ionat filmul

(punctajul maxim ob˛inut 5 puncte)

10 pentru
distribu˛ie film Ón
cel pu˛in dou„
˛„ri
5 pentru
distribu˛ie film
Óntr-o ˛ar„ str„in„
10 pentru cel pu˛in
10 televiziuni
9 pentru
9 televiziuni
……………………..
1 pentru
o televiziune

0,30

0,20

Total punctaj sec˛iunea 1 (maximum 25 de puncte):
La punctajul ob˛inut se aplic„ o pondere de 40%.
TOTAL PUNCTAJ PONDERAT sec˛iunea 1 ..........

Membrii comisiei de selec˛ie:
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. 11b) la regulament]

CALITATEA REGIZORULUI
Sec˛iunea 2 — pentru unul din ultimele dou„ filme realizate
Criteriul

Coeficientul
de importan˛„

Nota

1. Num„r de spectatori
Num„r de spectatori Ón Rom‚nia*)
pentru unul dintre ultimele dou„ filme realizate
(la alegere) dup„ 1997
— 50.000 de spectatori sau mai mult
— 45.000—50.000 de spectatori
— 40.000—45.000 de spectatori
— 35.000—40.000 de spectatori
— 30.000—35.000 de spectatori
— 25.000—30.000 de spectatori
— 20.000—25.000 de spectatori
— 15.000—20.000 de spectatori
— 10.000—15.000 de spectatori
— 5.000—10.000 de spectatori

1

el

or

fiz
i

ce

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Total punctaj

a
ite
tu
ra
10
8
7

0,40
0,20
0,20

10
8
7

0,15
0,10
0,10
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2. Festivaluri interna˛ionale
Recunoa∫tere interna˛ional„ pentru filmul
cu cel mai bun palmares din ultimele
dou„ filme realizate (la alegere)
A. Premii interna˛ionale
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— alte festivaluri agreate de Centrul
Na˛ional al Cinematografiei
B. Selec˛ii
(dac„ filmul a fost premiat,
nu se mai puncteaz„ ∫i selec˛ia)
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Centrul
Na˛ional al Cinematografiei
(punctajul maxim ob˛inut 10 puncte)
3. Succes comercial
a) Num„r de ˛„ri Ón care unul dintre ultimele
dou„ filme (la alegere) realizate s-a distribuit
Ón s„li de cinema

pe

rs
o

an

*) Pentru filmele realizate Ónainte de anul 1997, num„rul de spectatori se calculeaz„ conform art. 35 alin. (3) lit. b)
din regulament, dup„ o metodologie stabilit„ prin decizie a directorului general al Consiliului Na˛ional al Cinematografiei
(punctajul maxim ob˛inut 10 puncte).

D
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10 pentru
distribu˛ie film Ón
cel pu˛in dou„ ˛„ri
5 pentru
distribu˛ie film
Óntr-o ˛ar„ str„in„
b) Num„r de televiziuni na˛ionale sau
10 pentru cel pu˛in
interna˛ionale care au achizi˛ionat filmul
10 televiziuni
9 pentru
9 televiziuni
……………………..
(punctajul maxim ob˛inut 5 puncte)
1 pentru
o televiziune
Total punctaj sec˛iunea 2 (maximum 25 de puncte)
La punctajul ob˛inut se aplic„ o pondere de 60%.
Total punctaj ponderat sec˛iunea 2 ...............

0,30

0,20

TOTAL PUNCTAJ îcalitatea regizorului“ = sec˛iunea 1 + sec˛iunea 2 = ........................................

Membrii comisiei de selec˛ie:
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. 7
[Anexa nr. 11c) la regulament]

Calitatea regizorului debutant
Criteriul

1. Festivaluri interna˛ionale
Recunoa∫tere interna˛ional„ pentru un film
de scurt metraj sau studen˛esc (la alegere)
realizat
a) Premii interna˛ionale
— la festivaluri de categoria A
— la alte festivaluri
— la festivaluri studen˛e∫ti
b) Selec˛ii
— la festivaluri de categoria A
— la alte festivaluri
— la festivaluri studen˛e∫ti
(punctajul maxim este de 15 puncte)
2. Succes comercial
— Num„r de televiziuni na˛ionale sau
interna˛ionale care au achizi˛ionat filmul

Nota

Coeficientul
de importan˛„

10

1
0,7
0,6

Total punctaj

0,5
0,3
0,2

fiz
i
or
1

ite

a

pe

rs
o

an

el

10 pentru cel pu˛in
10 televiziuni
9 pentru cel pu˛in
9 televiziuni
……………………..
(Punctajul maxim este de 10 puncte)
1 pentru cel pu˛in
o televiziune
Total punctaj (maximum posibil 25 de puncte)

ce

10
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tu

Membrii comisiei de selec˛ie
…………………………………………..
…………………………………………..

Calitatea produc„torului

cl
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iv

in

fo

ANEXA Nr. 8
[Anexa nr. 12a) la regulament]

ex

Sec˛iunea 1 — un film din carier„ (la alegere)

D

es

tin

at

1. Num„r spectatori
Num„r de spectatori Ón Rom‚nia pentru unul
dintre filmele (la alegere) produse Óncep‚nd
cu anul 1997
— 50.000 de spectatori sau mai mult
— 45.000 — 50.000 de spectatori
— 40.000 — 45.000 de spectatori
— 35.000 — 40.000 de spectatori
— 30.000 — 35.000 de spectatori
— 25.000 — 30.000 de spectatori
— 20.000 — 25.000 de spectatori
— 15.000 — 20.000 de spectatori
— 10.000 — 15.000 de spectatori
— 5.000 — 10.000 de spectatori
(punctaj total ob˛inut 5 puncte)
2. Festivaluri interna˛ionale
Recunoa∫tere interna˛ional„ pentru filmul
cu cel mai bun palmares (la alegere)
produs Ón carier„
A. Premii interna˛ionale
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Consiliul
Na˛ional al Cinamatografiei

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0,5

10
8
7

0,30
0,15
0,15
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B. Selec˛ii
(dac„ filmul a fost premiat, nu se mai
puncteaz„ ∫i selec˛ia)
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Consiliul
Na˛ional al Cinematografiei
(punctajul maxim acordat 7 puncte)

10
8
7

0,10
0,05
0,05

0,2

fiz
i

ce

0,3

0,1
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3. Succes comercial
10 pentru
— Num„r de ˛„ri Ón care un film din carier„
distribu˛ia filmului
(la alegere) s-a distribuit Ón s„li de cinema
Ón cel pu˛in dou„ ˛„ri
5 pentru
distribu˛ia filmului
Óntr-o ˛ar„ str„in„
— Num„r de televiziuni na˛ionale sau
10 pentru cel pu˛in
interna˛ionale care au achizi˛ionat filmul
10 televiziuni
9 pentru
9 televiziuni
……………………..
(punctajul total maxim 5 puncte)
1 pentru
o televiziune
4. Returnare credite contractate anterior
(pentru filmele produse cu sprijin
din partea CNC)
— peste 50%
10
— Óntre 45—50%
9
— Óntre 40—45%
8
— Óntre 35—40%
7
— Óntre 30—35%
6
— Óntre 25—30%
5
— Óntre 20—25%
4
— Óntre 15—20%
3
— Óntre 10—15%
2
— Óntre 5—10%
1
(punctajul maxim ob˛inut este de 1 punct)

es

tin

5. Contribu˛ia financiar„ Ón proiect
confirmat„ Ón momentul depunerii proiectului
(contracte ferme de coproduc˛ie, cofinan˛are,
servicii proprii, contracte de prev‚nzare sau
scrisori ferme care s„ men˛ioneze
participarea financiar„ a cofinan˛atorilor)
— 70% din buget
— 65—70%
— 60—65%
— 55—60%
— 50—55%
— 45—50%
— 40—45%
— 35—40%
— 35%
(punctajul maxim este de 7 puncte)

D
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10
9
8
7
6
5
4
3
2

0,7

Total punctaj sec˛iunea 1 (maximum 25 de puncte):
La punctajul ob˛inut se aplic„ o pondere de 40%
TOTAL PUNCTAJ PONDERAT sec˛iunea 1 ........................

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 450/3.VII.2007
ANEXA Nr. 9
[Anexa nr. 12b) la regulament]

Calitatea produc„torului
Sec˛iunea 2 — un film (la alegere) din ultimele dou„ realizate

1. Num„r de spectatori
Num„r de spectatori Ón Rom‚nia pentru unul
dintre ultimele dou„ filme (la alegere) produse
Óncep‚nd cu anul 1997
— 50.000 de spectatori sau mai mult
— 45.000 — 50.000 de spectatori
— 40.000 — 45.000 de spectatori
— 35.000 — 40.000 de spectatori
— 30.000 — 35.000 de spectatori
— 25.000 — 30.000 de spectatori
— 20.000 — 25.000 de spectatori
— 15.000 — 20.000 de spectatori
— 10.000 — 15.000 de spectatori
— 5.000 — 10.000 de spectatori
(punctaj total ob˛inut 5 puncte)

0,30
0,15
0,15

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an
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or

fiz
i
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0,5

10
8
7

ii
g

2. Festivaluri interna˛ionale
Recunoa∫tere interna˛ional„ pentru unul dintre
ultimele dou„ filme produse (la alegere)
A. Premii interna˛ionale
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Consiliul
Na˛ional al Cinematografiei
B. Selec˛ii
(dac„ filmul a fost premiat,
nu se mai puncteaz„ ∫i selec˛ia)
— la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA
— la alte festivaluri F.I.A.P.F.
— la alte festivaluri agreate de Consiliul
Na˛ional al Cinematografiei
(punctajul maxim acordat 7 puncte)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0,10
0,05
0,05

10 pentru
distribu˛ia filmului
Ón cel pu˛in dou„ ˛„ri
5 pentru
distribu˛ia filmului
Óntr-o ˛ar„ str„in„
10 pentru cel pu˛in
10 televiziuni
9 pentru
9 televiziuni
……………………..
1 pentru
o televiziune

0,2
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in
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rm
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7
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3. Succes comercial
— Num„r de ˛„ri Ón care un film
(din ultimele dou„ produse) s-a distribuit
Ón s„li de cinema
— Num„r de televiziuni na˛ionale sau
interna˛ionale care au achizi˛ionat filmul

(punctajul total maxim 5 puncte)
4. Returnare credite contractate anterior
(pentru filmele produse cu sprijin din partea
Consiliului Na˛ional al Cinematografiei
— peste 50%
— Óntre 45—50%
— Óntre 40—45%
— Óntre 35—40%
— Óntre 30—35%
— Óntre 25—30%
— Óntre 20—25%
— Óntre 15—20%
— Óntre 10—15%
— Óntre 5—10%
(punctajul maxim ob˛inut este de 1 punct)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0,3

0,1

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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5. Contribu˛ia financiar„ Ón proiect
confirmat„ Ón momentul depunerii proiectului
(contracte ferme de coproduc˛ie, cofinan˛are,
servicii proprii, contracte de prev‚nzare sau
scrisori ferme care s„ men˛ioneze
participarea financiar„ a cofinan˛atorilor)
— 70% din buget
— 65—70%
— 60—65%
— 55—60%
— 50—55%
— 45—50%
— 40—45%
— 35—40%
— 35%
(punctajul maxim este de 7 puncte)

10
9
8
7
6
5
4
3
2

0,7

ce

Total punctaj sec˛iunea 2 (maximum 25 de puncte):
La punctajul ob˛inut se aplic„ o pondere de 60%

fiz
i

Total punctaj ponderat sec˛iunea 2 .....................................................................

el

or

Total punctaj îCalitatea produc„torului“ = sec˛iunea 1 + sec˛iunea 2 = ..................................
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Membrii comisiei:
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ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ăr

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

fo
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PLENUL
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ex

cl
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in

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare
a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hot„r‚rea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 326/2005

D

es

tin

Œn temeiul dispozi˛iilor art. 134 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 23 alin. (1) ∫i ale art. 38
alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:
Art. I — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hot„r‚rea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326 din
24 august 2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La articolul 7 alineatul (4), dup„ litera n) se introduce
o nou„ liter„, litera o), cu urm„torul cuprins:
îo) coordoneaz„ activitatea Biroului de documente
clasificate.“
2. Alineatul (7) al articolului 13 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(7) Hot„r‚rile adoptate Ón plen sau Ón sec˛ii se
redacteaz„ de c„tre persoana Óns„rcinat„ cu asigurarea
lucr„rilor de secretariat, cu excep˛ia hot„r‚rilor prin care s-a

solu˛ionat ac˛iunea disciplinar„, care se redacteaz„ de grefa
sec˛iilor, Ón termen de cel mult 20 de zile de la pronun˛are.“
3. Alineatul (1) al articolului 14 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Activitatea de secretariat a Consiliului
este asigurat„ de Serviciul sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor
∫edin˛elor Consiliului Superior al Magistraturii. Œn materie
disciplinar„, activitatea de secretariat a ∫edin˛elor sec˛iilor
Consiliului se asigur„ de grefa acestora.“
4. Alineatul (1) al articolului 35 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 35. — (1) Hot„r‚rea sec˛iei Consiliului, prin care
s-a solu˛ionat ac˛iunea disciplinar„, se motiveaz„ ∫i se
redacteaz„, Ón mod obligatoriu, Ón termen de cel mult
20 de zile de la pronun˛are ∫i se comunic„ de Óndat„, Ón
scris, judec„torului sau procurorului. Comunicarea hot„r‚rii
este asigurat„ de grefa sec˛iilor Ón materie disciplinar„.“
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8. Dup„ articolul 45, se introduce un nou articol,
articolul 451, cu urm„torul cuprins:
îArt. 451 — (1) Œn coordonarea direct„ a inspectorului
∫ef al Inspec˛iei judiciare func˛ioneaz„ grefa sec˛iilor Ón
materie disciplinar„, care exercit„ urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ activitatea de secretariat a ∫edin˛elor sec˛iilor
Consiliului Ón materie disciplinar„;
b) redacteaz„ hot„r‚rile sec˛iilor Consiliului, prin care
s-a solu˛ionat ac˛iunea disciplinar„, Ón termen de cel mult
20 de zile de la pronun˛are;
c) comunic„ de Óndat„, Ón scris, judec„torului sau
procurorului hot„r‚rile sec˛iilor Consiliului, prin care s-a
solu˛ionat ac˛iunea disciplinar„.
(2) Grefa sec˛iilor Ón materie disciplinar„ Óndepline∫te ∫i
alte atribu˛ii stabilite de sec˛ii, Ón materie disciplinar„, sau
de inspectorul ∫ef al Inspec˛iei judiciare.“
9. Capitolul VIII îAparatul propriu al Consiliului“ se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

a

7. La articolul 44, litera j) se abrog„.

ite

6. La articolul 43, litera i) se abrog„.

b) asigur„ comunicarea hot„r‚rilor pronun˛ate de sec˛iile
Consiliului Ón materie disciplinar„, prin grefa sec˛iilor Ón
materie disciplinar„;
c) asigur„ leg„tura dintre conducerea Consiliului ∫i
compartimentele din aparatul tehnic administrativ;
d) asigur„ redactarea ∫i comunicarea ordinii de zi a
∫edin˛elor Consiliului ∫i redactarea proceselor-verbale de
∫edin˛„;
e) asigur„ ˛inerea Ón registre speciale a eviden˛ei
lucr„rilor, precum ∫i arhivarea dosarelor;
f) coordoneaz„ elaborarea programelor privind activitatea
Consiliului ∫i controleaz„ modul de realizare a acestora;
g) transmite Ministerului Justi˛iei propunerile cu privire la
necesitatea ini˛ierii sau modific„rii unor acte normative Ón
domeniul justi˛iei, Ón condi˛iile 38 alin. (5) din Legea
nr. 317/2004, republicat„, cu modific„rile ulterioare;
h) coordoneaz„ elaborarea rapoartelor ∫i sintezelor
privind activitatea Consiliului;
i) particip„ la ∫edin˛ele plenului, iar la ∫edin˛ele sec˛iilor
Consiliului poate participa ∫i prin delegare;
j) asigur„ preg„tirea lucr„rilor pentru ∫edin˛ele plenului
∫i ale sec˛iilor Consiliului ∫i verific„ realizarea m„surilor
stabilite;
k) asigur„ transmiterea avizului c„tre ini˛iatori, Ón cazul
proiectelor de acte normative ce privesc activitatea
autorit„˛ii judec„tore∫ti, precum ∫i orice alte proiecte de
regulamente ∫i ordine care se aprob„ de ministrul justi˛iei,
Ón cazurile prev„zute de lege, Ón condi˛iile art. 38 alin. (3)
∫i (4) din Legea nr. 317/2004, republicat„, cu modific„rile
ulterioare;
l) asigur„ publicarea anual„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a III-a, ∫i pe pagina de internet a
Consiliului a raportului privind starea justi˛iei ∫i a raportului
privind activitatea Consiliului, adoptate de plen Ón temeiul
art. 38 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
m) supune dezbaterii ∫i aprob„rii plenului proiectul de
buget al Consiliului;
n) coordoneaz„ activitatea de redactare ∫i editare a
Buletinului Oficial al Consiliului;
o) nume∫te, elibereaz„ din func˛ie, aplic„ sanc˛iunile
disciplinare ∫i exercit„ orice alte atribu˛ii privind personalul
cu func˛ii de execu˛ie din aparatul propriu al Consiliului, Ón
condi˛iile legii;
p) face propuneri plenului de numire ∫i eliberare din
func˛ie Ón leg„tur„ cu personalul cu func˛ii de conducere;
r) prezint„ pre∫edintelui Consiliului proiectul protocolului
ce urmeaz„ a fi Óncheiat cu Ministerul Internelor ∫i
Reformei Administrative pentru paza sediului Consiliului, a
bunurilor ∫i valorilor apar˛in‚nd acestuia, pentru
supravegherea accesului ∫i men˛inerea ordinii interioare
necesare desf„∫ur„rii normale a activit„˛ii Ón acest sediu;
s) prezint„ pre∫edintelui Consiliului proiectul protocolului
ce urmeaz„ a fi Óncheiat cu Ministerul Internelor ∫i
Reformei Administrative pentru asigurarea protec˛iei
judec„torilor ∫i procurorilor ale∫i membri ai Consiliului.
(2) Secretarul general Óndepline∫te orice alte atribu˛ii
Óncredin˛ate de plen, pre∫edintele sau vicepre∫edintele
Consiliului.

tu

5. Alineatul (1) al articolului 36 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 36 — (1) Hot„r‚rile r„mase irevocabile se
comunic„, prin grija grefei sec˛iilor Consiliului Ón materie
disciplinar„, judec„torului sau procurorului, precum ∫i
Direc˛iei resurse umane ∫i organizare din cadrul Consiliului,
Ón vederea lu„rii m„surilor corespunz„toare, conform legii.“
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Aparatul propriu al Consiliului
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Art. 46. — (1) Consiliul dispune de un aparat propriu.
(2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat Ón
direc˛ii, servicii ∫i birouri ∫i este condus de un secretar
general. Œn cadrul aparatului propriu func˛ioneaz„ ∫i
cabinetele demnitarilor.
Art. 47. — (1) Secretarul general este numit de plen
dintre judec„torii ∫i procurorii care au cel pu˛in 8 ani
vechime Ón magistratur„.
(2) Secretarul general al Consiliului poate fi ajutat de un
secretar general adjunct, specialist Ón management, resurse
umane sau Ón domeniul financiar.
(3) Secretarul general al Consiliului prime∫te o
indemniza˛ie lunar„ stabilit„ potrivit pct. 1 lit. B din anexa
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 27/2006 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale judec„torilor, procurorilor ∫i
altor categorii de personal din sistemul justi˛iei, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 45/2007.
Œndemniza˛ia lunar„ a secretarului general adjunct se
stabile∫te potrivit pct. 2 lit. B din anexa la acela∫i act
normativ.
Art. 48. — (1) Sub autoritatea pre∫edintelui ∫i a
vicepre∫edintelui Consiliului, secretarul general coordoneaz„
∫i asigur„ buna func˛ionare a compartimentelor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului, sens Ón care:
a) asigur„ colaborarea cu instan˛ele judec„tore∫ti ∫i cu
parchetele de pe l‚ng„ acestea, cu Ministerul Justi˛iei, cu
Institutul Na˛ional al Magistraturii, cu ™coala Na˛ional„ de
Grefieri, cu alte institu˛ii ∫i autorit„˛i, Ón condi˛iile legii;
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1. cabinetele demnitarilor, organizate pe l‚ng„
pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i membrii ale∫i ai Consiliului;
2. Direc˛ia resurse umane ∫i organizare, alc„tuit„ din:
a) Serviciul resurse umane pentru instan˛ele
judec„tore∫ti;
b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
c) Biroul de statistic„ judiciar„;
d) Biroul concursuri;
e) Biroul formare profesional„.
3. Direc˛ia economic„ ∫i administrativ, alc„tuit„ din:
a) Serviciul salarizare ∫i buget;
b) Serviciul administrativ ∫i aprovizionare;
4. Direc˛ia legisla˛ie, documentare ∫i contencios,
alc„tuit„ din:
a) Serviciul legisla˛ie ∫i documentare;
b) Biroul contencios;
5. Direc˛ia afaceri europene, rela˛ii interna˛ionale ∫i
programe alc„tuit„ din:
a) Serviciul programe;
b) Serviciul afaceri europene ∫i rela˛ii interna˛ionale;
6. Serviciul sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor ∫edin˛elor
Consiliului Superior al Magistraturii;
7. Serviciul de rela˛ii cu publicul, registratur„, secretariat
∫i arhiv„, alc„tuit din:
a) Biroul rela˛ii cu publicul;
b) Biroul registratur„, secretariat ∫i arhiv„;
8. Biroul protocol;
9. Biroul informatic„.
Art. 57. — (1) Œn subordinea pre∫edintelui Consiliului
func˛ioneaz„:
a) Biroul de audit public intern;
b) Biroul de informare public„ ∫i rela˛ii cu mass-media;
c) Biroul de documente clasificate.
(2) Œn subordinea ordonatorului principal de credite
func˛ioneaz„ Biroul de achizi˛ii publice, care constituie
compartimentul specializat Ón atribuirea contractelor de
achizi˛ii publice.
Art. 58. — (1) Activitatea cabinetului demnitarului este
coordonat„ de directorul de cabinet, care r„spunde Ón
acest sens Ón fa˛a pre∫edintelui, a vicepre∫edintelui sau,
dup„ caz, a membrului ales al Consiliului, pe l‚ng„ care
este organizat cabinetul.
(2) Num„rul de posturi ∫i structura cabinetului
demnitarului se stabilesc prin hot„r‚rea plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, Ón limitele prev„zute de Ordonan˛a
Guvernului nr. 32/1998 privind cabinetul demnitarului din
administra˛ia public„ central„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 59. — (1) Direc˛ia resurse umane ∫i organizare
asigur„ cadrul organizatoric ∫i func˛ional necesar
desf„∫ur„rii activit„˛ii Consiliului, instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
parchetelor, Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i ™colii
Na˛ionale de Grefieri.
(2) Direc˛ia resurse umane ∫i organizare evalueaz„, Ón
condi˛iile legii, modul de organizare ∫i func˛ionare a
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i a parchetelor ∫i propune
conducerii Consiliului m„surile corespunz„toare pentru
asigurarea func˛ion„rii eficiente a acestora.
(3) Serviciul resurse umane pentru instan˛ele
judec„tore∫ti are urm„toarele atribu˛ii:
1. Ón domeniul resurselor umane:
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Art. 49. — Œn realizarea atribu˛iilor sale, secretarul
general emite dispozi˛ii, potrivit prevederilor legale ∫i
prezentului regulament.
Art. 50. — Atribu˛iile secretarului general adjunct se
stabilesc de pre∫edintele Consiliului, la propunerea
secretarului general.
Art. 51. — Secretarul general adjunct este Ónlocuitorul
de drept al secretarului general.
Art. 52. — Conducerea compartimentelor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului se asigur„ de directori, ∫efi
de servicii ∫i ∫efi de birouri, care organizeaz„,
coordoneaz„, Óndrum„ ∫i r„spund de activitatea
compartimentului pe care Ól conduc ∫i asigur„ buna
colaborare cu alte compartimente. Œn cadrul aparatului
propriu al Consiliului func˛ioneaz„ judec„tori ∫i procurori
deta∫a˛i, personal de specialitate juridic„ asimilat
judec„torilor ∫i procurorilor, func˛ionari publici, personal
contractual, precum ∫i personal auxiliar de specialitate din
cadrul instan˛elor ∫i parchetelor, deta∫at.
Art. 53. — (1) Conduc„torii compartimentelor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului au urm„toarele atribu˛ii
comune:
a) verific„ ∫i r„spund de lucr„rile efectuate Ón cadrul
compartimentelor pe care le conduc;
b) verific„ modul Ón care personalul din subordine Ó∫i
Óndepline∫te Óndatoririle profesionale ∫i de serviciu ∫i propun
secretarului general, Ón condi˛iile legii, stimularea
persoanelor
cu
activitate
meritorie,
m„surile
corespunz„toare pentru prevenirea s„v‚r∫irii de abateri
disciplinare ∫i ini˛ierea procedurii de aplicare a sanc˛iunilor
disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;
c) r„spund de repartizarea echilibrat„ a sarcinilor
personalului din subordine, Óntocmind fi∫a postului pentru
fiecare persoan„;
d)
Óntocmesc
programele
de
activitate
ale
compartimentelor ∫i le prezint„ spre aprobare plenului;
stabilesc m„surile necesare ∫i urm„resc Óndeplinirea Ón
mod corespunz„tor a obiectivelor din aceste programe;
e) urm„resc ∫i r„spund de elaborarea corespunz„toare
∫i la termenele stabilite a lucr„rilor repartizate de
conducerea Consiliului sau de secretarul general;
f) repartizeaz„ personalului din subordine lucr„rile
primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul
general;
g) evalueaz„ activitatea profesional„ a personalului din
subordine;
h) urm„resc p„strarea confiden˛ialit„˛ii de c„tre
personalul din subordine cu privire la lucr„rile efectuate ∫i
r„spund de p„strarea integrit„˛ii fizice a lucr„rilor din cadrul
compartimentului pe care Ól conduc;
(2) Conduc„torii compartimentelor din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Óndeplinesc orice alte atribu˛ii stabilite
prin lege sau prin regulamente, precum ∫i de conducerea
Consiliului sau de secretarul general.
Art. 54. — Structura compartimentelor aparatului propriu
al Consiliului ∫i modul de organizare a activit„˛ii acestora
se stabilesc de plen.
Art. 55. — Atribu˛iile func˛iilor din cadrul aparatului
propriu al Consiliului sunt prev„zute Ón fi∫ele posturilor.
Art. 56. — Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:
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art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 alin. (2) din Legea
nr. 303/2004, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
2. Ón domeniul organiz„rii instan˛elor:
a) examineaz„ propunerile privind Ónfiin˛area sau
desfiin˛area de instan˛e judec„tore∫ti, inclusiv instan˛e
militare;
b) examineaz„ propunerile privind Ónfiin˛area de sec˛ii ∫i
complete specializate la nivelul cur˛ilor de apel, tribunalelor
∫i judec„toriilor;
c) examineaz„ solicit„rile privind Ónfiin˛area de sedii
secundare ale instan˛elor judec„tore∫ti;
d) fundamenteaz„ avizul sec˛iilor Consiliului pentru
proiectul de hot„r‚re a Guvernului privind lista localit„˛ilor
care fac parte din circumscrip˛iile judec„toriilor;
e) Óntocme∫te lucr„rile privind categoriile de procese sau
de cereri care se solu˛ioneaz„ Ón municipiul Bucure∫ti
numai de anumite instan˛e, cu respectarea competen˛ei
materiale prev„zute de lege;
f) fundamenteaz„ avizul plenului pentru statele de func˛ii
∫i personal pentru cur˛ile de apel, tribunale, tribunale
specializate, judec„torii, precum ∫i pentru instan˛ele militare;
g) fundamenteaz„ avizul plenului pentru stabilirea
num„rului maxim de posturi pentru instan˛e, inclusiv pentru
instan˛ele militare;
h) fundamenteaz„ avizul plenului pentru stabilirea
num„rului maxim de posturi pentru Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie;
i) urm„re∫te permanent echilibrarea statelor de func˛ii cu
volumul de activitate al instan˛elor judec„tore∫ti ∫i, c‚nd
este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi
Óntre instan˛e, inclusiv Óntre instan˛ele militare, Óntocmind
lucr„rile necesare;
j) fundamenteaz„ avizul plenului pentru suplimentarea
sau reducerea num„rului de posturi la instan˛ele
judec„tore∫ti, inclusiv la instan˛ele militare;
k) ˛ine eviden˛a posturilor de personal auxiliar de
specialitate de la instan˛ele judec„tore∫ti;
l) Óntocme∫te lucr„rile privind structura organizatoric„,
statele de func˛ii ∫i statele de personal ale Institutului
Na˛ional al Magistraturii ∫i ale ™colii Na˛ionale de Grefieri,
la propunerea Consiliului ∫tiin˛ific al Institutului Na˛ional al
Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al ™colii
Na˛ionale de Grefieri;
m) Óntocme∫te lucr„rile necesare ∫i face propuneri
privind stabilirea num„rului vicepre∫edin˛ilor cur˛ilor de apel,
ai tribunalelor ∫i ai tribunalelor specializate, precum ∫i a
judec„toriilor la care func˛ioneaz„ un vicepre∫edinte, la
propunerea pre∫edin˛ilor cur˛ilor de apel.
(3) Serviciul resurse umane pentru parchete are
urm„toarele atribu˛ii:
a) efectueaz„ lucr„rile referitoare la numirea ∫i
eliberarea din func˛ie a procurorilor;
b) efectueaz„ lucr„rile referitoare la numirea ∫i
revocarea din func˛ii de conducere a procurorilor;
c) Óntocme∫te lucr„ri necesare emiterii avizului pentru
persoanele propuse de ministrul justi˛iei Ón vederea numirii
∫i revoc„rii din func˛ie a procurorului general al Parchetului
de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, a primului
adjunct ∫i a adjunctului acestuia, a procurorului ∫ef al
Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie, a adjunc˛ilor acestuia, a
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a) efectueaz„ lucr„rile referitoare la numirea ∫i
eliberarea din func˛ie a judec„torilor ∫i magistra˛ilorasisten˛i;
b) efectueaz„ lucr„rile referitoare la numirea ∫i
revocarea din func˛ii de conducere a judec„torilor ∫i
magistra˛ilor-asisten˛i;
c) efectueaz„ lucr„rile referitoare la promovarea Ón
func˛ii superioare de execu˛ie a judec„torilor ∫i
magistra˛ilor-asisten˛i;
d) efectueaz„ lucr„rile referitoare la numirea Ón func˛ie
a judec„torilor stagiari pe baza rezultatelor ob˛inute la
examenul de absolvire a Institutului Na˛ional al
Magistraturii;
e) efectueaz„ lucr„rile referitoare la eliberarea din
func˛ie a judec„torilor stagiari;
f) efectueaz„ lucr„rile privind transferul judec„torilor;
g) efectueaz„ lucr„rile privind suspendarea din func˛ie a
judec„torilor ∫i magistra˛ilor-asisten˛i;
h) efectueaz„ lucr„rile referitoare la conferirea de
distinc˛ii pentru judec„tori, potrivit legii;
i) Óntocme∫te lucr„rile referitoare la deta∫area
judec„torilor Ón cadrul instan˛elor judec„tore∫ti, la Consiliul
Superior al Magistraturii, Institutul Na˛ional al Magistraturii,
™coala Na˛ional„ de Grefieri, Ministerul Justi˛iei ∫i unit„˛ile
subordonate acestuia ori la alte autorit„˛i publice, la
solicitarea acestora;
j) efectueaz„ lucr„rile referitoare la delegarea
judec„torilor;
k) ˛ine eviden˛a func˛iilor de execu˛ie sau de conducere
vacante ∫i a celor ocupate de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie ∫i de la celelalte instan˛e judec„tore∫ti;
l) efectueaz„ lucr„rile necesare public„rii ∫i afi∫„rii
func˛iilor vacante de judec„tor;
m) centralizeaz„ candidaturile depuse pentru ocuparea
func˛iilor de conducere la instan˛ele judec„tore∫ti, a
func˛iilor de judec„tor ∫i a func˛iilor de conducere de la
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie;
n) efectueaz„ lucr„ri privind acordarea unor drepturi
judec„torilor;
o) Óntocme∫te ∫i p„streaz„ dosarele profesionale ale
judec„torilor ∫i magistra˛ilor-asisten˛i, cu asigurarea
confiden˛ialit„˛ii datelor cuprinse Ón acestea;
p) efectueaz„ lucr„rile necesare privind Óncadrarea,
promovarea Ón func˛ie, precum ∫i Óncetarea activit„˛ii pentru
personalul aparatului propriu al Consiliului;
q) Óntocme∫te ∫i p„streaz„ dosarele profesionale ∫i
c„r˛ile de munc„ ale personalului aparatului propriu al
Consiliului, cu asigurarea confiden˛ialit„˛ii datelor cuprinse
Ón acestea;
r) ˛ine eviden˛a posturilor vacante din aparatul propriu al
Consiliului;
s) efectueaz„ lucr„ri privind acordarea unor drepturi de
personal celor care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón aparatul
propriu al Consiliului;
∫) ˛ine eviden˛a declara˛iilor de avere ale judec„torilor,
magistra˛ilor-asisten˛i ∫i personalului aparatului propriu al
Consiliului, precum ∫i declara˛ia de interese a pre∫edintelui
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie;
t) ˛ine eviden˛a declara˛iilor date de judec„tori,
magistra˛ii-asisten˛i ∫i personalul aparatului propriu al
Consiliului Ón conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale
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z) Óntocme∫te lucr„rile necesare ∫i formuleaz„ propuneri
privind num„rul adjunc˛ilor procurorilor generali ai
parchetelor de pe l‚ng„ cur˛ile de apel ∫i ai primprocurorilor parchetelor de pe l‚ng„ tribunale ∫i judec„torii,
unde prim-procurorii sunt ajuta˛i de adjunc˛i, la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
Art. 60. — Dosarele profesionale ale judec„torilor ∫i
procurorilor cuprind:
a) fi∫a Ón care se consemneaz„ evolu˛ia carierei de
judec„tor sau de procuror de la intrarea Ón magistratur„
p‚n„ la Óncetarea func˛iei;
b) cererea de numire Ón func˛ie;
c) actele de stare civil„ (Ón copie);
d) actele de studii (Ón copie);
e) curriculum vitae;
f) copii de pe cartea de munc„;
g) certificatul de cazier judiciar ∫i certificatul de cazier
fiscal, depuse Ón condi˛iile legii;
h) adeverin˛e medicale, potrivit legii, precum ∫i
rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;
i) documentele privind verificarea bunei reputa˛ii;
j) declara˛iile prev„zute de Legea nr. 303/2004,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i alte
declara˛ii date de judec„tori ∫i procurori Ón temeiul unor
legi speciale, care se p„streaz„ de Consiliu;
k) documentele din care reies rezultatele ob˛inute la
concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii,
dac„ este cazul, la examenul de capacitate, la alte
examene ∫i concursuri privind cariera de magistrat;
l) lucr„rile scrise sus˛inute la examenele ∫i concursurile
privind cariera de magistrat;
m) certificatul de absolvire a Institutului Na˛ional al
Magistraturii, dac„ este cazul, alte diplome ∫i certificate
privind studiile relevante pentru cariera de magistrat;
n) ordinele, dispozi˛iile, deciziile ∫i hot„r‚rile privind
numirea, delegarea, deta∫area, transferul, promovarea ∫i
Óncetarea din func˛ie;
o) not„rile de serviciu, aprecierile de serviciu, evalu„rile
activit„˛ii judec„torului sau procurorului;
p) hot„r‚rile irevocabile privind aplicarea sanc˛iunilor
disciplinare, precum ∫i celelalte hot„r‚ri privind cariera ∫i
drepturile judec„torilor ∫i procurorilor;
q) actele Óncheiate ca urmare a verific„rilor efectuate,
prin care s-a re˛inut o conduit„ necorespunz„toare;
r) rezultatele verific„rilor Consiliului Na˛ional pentru
Studierea Arhivelor Securit„˛ii ∫i, dup„ caz, ale Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii cu privire la declara˛iile
prev„zute la art. 6 ∫i 7 din Legea nr. 303/2004,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 61. — (1) Datele din dosarele profesionale ale
judec„torilor ∫i procurorilor sunt confiden˛iale.
(2) Judec„torul sau procurorul are dreptul s„ Ó∫i
consulte propriul dosar profesional.
Art. 62. — Biroul de statistic„ judiciar„ are urm„toarele
atribu˛ii:
a) efectueaz„ ori particip„ la efectuarea unor sinteze
privind activitatea instan˛elor judec„tore∫ti ∫i a parchetelor,
propun‚nd m„surile ce se impun;
b) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al
Magistraturii formularele cuprinz‚nd indicatorii statistici
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procurorilor ∫efi de sec˛ie din cadrul acestora, precum ∫i a
procurorului ∫ef al Direc˛iei de Investigare a Infrac˛iunilor de
Criminalitate Organizat„ ∫i Terorism ∫i a adjunctului
acestuia;
d) efectueaz„ lucr„rile referitoare la promovarea Ón
func˛ii superioare de execu˛ie a procurorilor;
e) efectueaz„ lucr„rile referitoare la numirea Ón func˛ie
a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor ob˛inute la
examenul de absolvire a Institutului Na˛ional al
Magistraturii;
f) efectueaz„ lucr„rile referitoare la eliberarea din func˛ie
a procurorilor stagiari;
g) efectueaz„ lucr„rile privind transferul procurorilor;
h) efectueaz„ lucr„rile privind suspendarea din func˛ie a
procurorilor;
i) efectueaz„ lucr„rile referitoare la conferirea de
distinc˛ii pentru procurori, potrivit legii;
j) Óntocme∫te lucr„rile referitoare la deta∫area
procurorilor Ón cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al
Magistraturii, Institutul Na˛ional al Magistraturii, ™coala
Na˛ional„ de Grefieri, Ministerul Justi˛iei ∫i unit„˛ile
subordonate acestuia ori la alte autorit„˛i ∫i institu˛ii publice;
k) ˛ine eviden˛a func˛iilor de execu˛ie ∫i de conducere
vacante ∫i a celor ocupate de la parchete;
l) efectueaz„ lucr„rile necesare public„rii ∫i afi∫„rii
func˛iilor vacante de procuror;
m) centralizeaz„ candidaturile depuse pentru ocuparea
func˛iilor de conducere vacante de la parchete;
n) efectueaz„ lucr„ri privind acordarea unor drepturi
procurorilor;
o) Óntocme∫te ∫i p„streaz„ dosarele profesionale ale
procurorilor, cu asigurarea confiden˛ialit„˛ii datelor cuprinse
Ón acestea;
p) ˛ine eviden˛a declara˛iilor de avere ale procurorilor ∫i
a declara˛iilor de interese ale procurorului general al
Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
∫i procurorului ∫ef al Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie;
q) ˛ine eviden˛a declara˛iilor date de procurori Ón
conformitate cu prevederile art.5 alin. (3), ale art. 6
alin. (1) ∫i ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
r) examineaz„ propunerile privind Ónfiin˛area sau
desfiin˛area de parchete, inclusiv parchete militare;
s) examineaz„ solicit„rile privind Ónfiin˛area de sedii
secundare ale parchetelor;
∫) fundamenteaz„ avizul plenului pentru statele de
func˛ii ∫i personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete
militare;
t) fundamenteaz„ avizul plenului pentru stabilirea
num„rului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru
parchetele militare;
˛) urm„re∫te permanent echilibrarea statelor de func˛ii cu
volumul de activitate al parchetelor ∫i, c‚nd este cazul,
face propuneri pentru redistribuirea unor posturi Óntre
parchete, inclusiv Óntre parchetele militare, Óntocmind
lucr„rile necesare;
u) fundamenteaz„ avizul plenului pentru suplimentarea
sau reducerea num„rului de posturi la parchete, inclusiv la
parchetele militare;
v) ˛ine eviden˛a posturilor de personal auxiliar de
specialitate de la parchete;
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∫i procurorilor din cadrul Consiliului ∫i Institutului Na˛ional
al Magistraturii, potrivit legii;
k) asigur„ testarea psihologic„ a judec„torilor,
procurorilor, magistra˛ilor-asisten˛i de la Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i a personalului de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor din cadrul Consiliului ∫i
Institutului Na˛ional al Magistraturii, potrivit legii;
l) realizeaz„, la cerere, consilierea psihologic„ a
judec„torilor ∫i a procurorilor, precum ∫i a personalului de
specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor,
potrivit legii;
m) desf„∫oar„ lucr„ri de cercetare Ón domeniul
psihodiagnozei ∫i psihologiei resurselor umane.
Art. 64. — (1) Biroul formare profesional„ exercit„
urm„toarele atribu˛ii:
a) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru stabilirea
num„rului anual de auditori de justi˛ie ai Institutului Na˛ional
al Magistraturii ∫i num„rului de locuri pentru concursul de
admitere la ™coala Na˛ional„ de Grefieri;
b) realizeaz„, Ómpreun„ cu reprezentan˛ii Institutului
Na˛ional al Magistraturii ∫i ™colii Na˛ionale de Grefieri,
repartizarea absolven˛ilor acestor institu˛ii pe posturile
vacante disponibile;
c) efectueaz„ repartizarea pe posturile de judec„tori ∫i
procurori, conform legii, a judec„torilor stagiari ∫i
procurorilor stagiari care au promovat examenul de
capacitate;
d) coordoneaz„ activitatea de formare ∫i perfec˛ionare
profesional„ a judec„torilor ∫i procurorilor, organizat„ de
Institutul Na˛ional al Magistraturii;
e) coordoneaz„ ∫i asigur„ sprijin instan˛elor ∫i
parchetelor Ón privin˛a activit„˛ilor de formare ∫i
perfec˛ionare
profesional„
desf„∫urate
Ón
mod
descentralizat;
f) coordoneaz„ activitatea de formare ini˛ial„ a
auditorilor de justi˛ie, organizat„ de Institutul Na˛ional al
Magistraturii;
g) elaboreaz„ programul de stagiu al personalului
stagiar asimilat judec„torilor ∫i procurorilor din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i Institutului Na˛ional al
Magistraturii;
h) coordoneaz„ activitatea de formare ∫i perfec˛ionare
profesional„ a personalului auxiliar de specialitate de la
instan˛ele judec„tore∫ti ∫i de la parchete, organizat„ de
™coala Na˛ional„ de Grefieri;
i) coordoneaz„ activitatea de formare ini˛ial„ a
personalului auxiliar de specialitate, organizat„ de ™coala
Na˛ional„ de Grefieri;
j) efectueaz„ lucr„rile privind exercitarea atribu˛iilor
Consiliului Superior al Magistraturii Ón domeniul evalu„rii
profesionale a judec„torilor ∫i procurorilor;
k) Óntocme∫te lucr„rile privind numirea ∫i revocarea
directorului ∫i a directorilor adjunc˛i ai Institutului Na˛ional al
Magistraturii ∫i ai ™colii Na˛ionale de Grefieri;
l) Óntocme∫te lucr„rile privind desemnarea judec„torilor ∫i
a procurorilor care vor face parte din Consiliul ∫tiin˛ific al
Institutului Na˛ional al Magistraturii, respectiv din Consiliul
de conducere al ™colii Na˛ionale de Grefieri;
m) organizeaz„, sub coordonarea secretarului general,
activit„˛ile de formare profesional„ a personalului aparatului
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referitori la activitatea desf„∫urat„ de instan˛ele
judec„tore∫ti ∫i de parchete, precum ∫i ghidul de
completare a formularelor sau interfe˛elor statistice;
c) elaboreaz„ instrumentele primare de culegere a
datelor, precum ∫i centralizatoarele statistice ale tuturor
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor;
d) sintetizeaz„, sistematizeaz„ ∫i interpreteaz„ datele
statistice privitoare la activitatea instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
a parchetelor;
e) organizeaz„ ∫i Óndrum„ activitatea de statistic„
judiciar„ la instan˛ele judec„tore∫ti ∫i la parchete ∫i
organizeaz„ arhivarea datelor statistice;
f) colaboreaz„ cu instan˛ele, parchetele de pe l‚ng„
acestea ∫i Ministerul Justi˛iei Ón vederea bunei administr„ri
∫i a Ómbun„t„˛irii permanente a modulului de statistic„
judiciar„ cuprins Ón aplica˛ia ECRIS;
g) asigur„ comunicarea datelor statistice Institutului
Na˛ional de Statistic„, cu care ˛ine leg„tura permanent.
Art. 63. — Biroul organizare concursuri are urm„toarele
atribu˛ii:
a) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor organizatorice ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu
stabilirea num„rului anual de cursan˛i ai Institutului Na˛ional
al Magistraturii ∫i organizarea concursului de admitere la
Institutul Na˛ional al Magistraturii;
b) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor organizatorice ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu
organizarea concursului de admitere la ™coala Na˛ional„ de
Grefieri;
c) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu organizarea
concursurilor de admitere Ón magistratur„;
d) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu organizarea
examenelor de capacitate ale judec„torilor ∫i procurorilor
stagiari, precum ∫i ale personalului de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor;
e) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu organizarea
concursurilor de promovare a judec„torilor ∫i procurorilor Ón
func˛ii de execu˛ie vacante sau pe loc;
f) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu organizarea
concursurilor sau examenelor pentru numirea Ón func˛ii de
conducere a judec„torilor ∫i procurorilor;
g) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu organizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier
la instan˛ele judec„tore∫ti ∫i la parchetele de pe l‚ng„
acestea;
h) organizeaz„ concursuri sau, dup„ caz, examene
pentru ocuparea posturilor vacante de execu˛ie din aparatul
propriu al Consiliului;
i) efectueaz„ lucr„rile necesare pentru Óndeplinirea
atribu˛iilor ce revin Consiliului Ón leg„tur„ cu organizarea
examenului de verificare a cuno∫tin˛elor prev„zut de
dispozi˛iile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
j) asigur„ testarea psihologic„ a persoanelor care
candideaz„ pentru func˛ia de judec„tor sau de procuror ori
pentru personal de specialitate juridic„ asimilat judec„torilor

25

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 450/3.VII.2007

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

(2) Serviciul salarizare ∫i buget are, Ón ceea ce prive∫te
bugetul, urm„toarele atribu˛ii:
a) angajeaz„, al„turi de ordonatorul de credite, utilizarea
creditelor bugetare Ón limita bugetului aprobat;
b) fundamenteaz„, pe baza propunerilor compartimentelor
din cadrul Consiliului ∫i ale unit„˛ilor aflate Ón coordonare,
necesarul anual de credite, elaboreaz„ proiectul de buget al
Consiliului ∫i se ocup„ de ob˛inerea avizului consultativ al
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor;
c) propune repartizarea indicatorilor financiari ∫i
urm„re∫te realizarea lor pe capitole bugetare ∫i pe
categorii de cheltuieli, potrivit legii;
d) gestioneaz„ ∫i utilizeaz„ veniturile proprii, aprobate
potrivit legii;
e) asigur„ fondurile necesare pentru deplas„rile
personalului Consiliului Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate, ˛ine
eviden˛a operativ„ a acestora ∫i verific„ deconturile,
urm„re∫te Óncadrarea Ón cheltuielile aprobate prin buget;
f) organizeaz„ activitatea casieriei, Ón conformitate cu
prevederile legale; ia m„suri pentru efectuarea tuturor
pl„˛ilor Ón numerar, precum ∫i pentru efectuarea
opera˛iunilor curente cu Direc˛ia de Trezorerie ∫i
Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti ∫i cu unitatea
bancar„ competent„ pentru opera˛iuni de pl„˛i externe;
g) exercit„, potrivit legii, controlul financiar preventiv
asupra tuturor opera˛iunilor ∫i documentelor din care deriv„
drepturi sau obliga˛ii patrimoniale;
h) asigur„ organizarea eviden˛ei contabile Ón cadrul
Consiliului, Óndrum„ ∫i coordoneaz„ aceast„ activitate la
ordonatorii secundari de credite, centralizeaz„ situa˛iile
financiare trimestriale ∫i anuale ale ordonatorilor secundari
∫i ter˛iari de credite ∫i asigur„ transmiterea acestora la
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor la termenele stabilite
potrivit reglement„rilor legale;
i) organizeaz„ ∫i efectueaz„ opera˛iunile prev„zute de
lege privind eviden˛a contabil„ a patrimoniului aflat Ón
gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului
administrativ ∫i aprovizionare;
j) Ónregistreaz„ notele contabile, ˛ine eviden˛a conturilor
sintetice ∫i analitice ∫i Óntocme∫te balan˛ele de verificare
lunare;
k) asigur„ eviden˛a ∫i raportarea angajamentelor
bugetare ∫i legale;
l) analizeaz„ ∫i supune spre aprobare ordonatorului
principal de credite propunerile cu persoanele desemnate
de c„tre ordonatorii secundari de credite pentru acordarea
vizei de control financiar preventiv propriu;
m) Óntocme∫te situa˛ia centralizatoare a tuturor
opera˛iunilor supuse vizei de control financiar preventiv
propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite ∫i
asigur„ transmiterea trimestrial„ a acestora la Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor;
n) Óntocme∫te situa˛ia trimestrial„ privind execu˛ia
cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic
administrativ al Consiliului;
o) centralizeaz„ situa˛ia trimestrial„ privind execu˛ia
bugetar„ aprobat„ ordonatorilor din subordine ∫i asigur„
transmiterea acesteia la Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor;
p) are atribu˛ii specifice privind programele cu finan˛are
din partea Uniunii Europene, delegate de c„tre unitatea de
implementare a programelor PHARE.
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tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i
al institu˛iilor coordonate.
(2) ™eful Biroului formare reprezint„ Direc˛ia resurse
umane ∫i organizare Ón cadrul Consiliului de conducere al
™colii Na˛ionale de Grefieri.
Art. 65. — (1) Direc˛ia economic„ ∫i administrativ
exercit„, prin Serviciul salarizare ∫i buget, Ón ceea ce
prive∫te salarizarea ∫i drepturile de personal, urm„toarele
atribu˛ii:
a) Óntocme∫te statele de func˛ii ∫i statele de personal
pentru Consiliu, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse umane ∫i
organizare;
b) urm„re∫te angajarea, lichidarea, ordonan˛area ∫i plata
cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al
Consiliului, potrivit legii;
c) urm„re∫te, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse umane ∫i
organizare, aplicarea legisla˛iei Ón domeniul drepturilor de
personal: salarii, indemniza˛ii, sporuri, grade, trepte, salariu
de merit ∫i altele, pentru Consiliu;
d) avizeaz„, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse umane ∫i
organizare ∫i cu Direc˛ia legisla˛ie, documentare ∫i
contencios, Óncadr„rile ∫i modific„rile de Óncadr„ri,
echival„rile de func˛ii ∫i specialit„˛i pentru Consiliu;
e) elaboreaz„, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse umane ∫i
organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale
∫i anuale pe categorii de personal;
f) calculeaz„ drepturile de personal (salarii, indemniza˛ii,
concedii de odihn„ ∫i alte drepturi, cum ar fi premii ∫i
stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al
Consiliului;
g) stabile∫te ∫i asigur„ efectuarea pl„˛ii Ón termen a
obliga˛iilor fa˛„ de bugetul de stat, bugetul asigur„rilor
sociale de stat, fondul pentru ∫omaj ∫i fondul asigur„rilor
sociale de s„n„tate;
h) analizeaz„ proiectul de buget al Institutului Na˛ional
al Magistraturii ∫i al ™colii Na˛ionale de Grefieri ∫i
formuleaz„ propuneri corespunz„toare;
i) fundamenteaz„ avizul conform al Consiliului pentru
proiectele de buget ale instan˛elor ∫i parchetelor, prin
verificarea Óncadr„rii solicit„rilor ordonatorilor secundari de
credite Ón proiectele de buget ale ordonatorilor principali de
credite, cu fundament„rile corespunz„toare pe categorii de
cheltuieli;
j) Óntocme∫te lunar situa˛ia privind monitorizarea
cheltuielilor de personal finan˛ate de la bugetul de stat
pentru Consiliu ∫i unit„˛ile aflate Ón coordonare ∫i o
transmite, potrivit legii, la Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor;
k) Óntocme∫te fi∫ele fiscale privind impozitul pe venit;
l) Óntocme∫te d„rile de seam„ statistice lunare privind
indicatorii de munc„ ∫i salarii pentru Consiliu ∫i asigur„
transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Na˛ional
de Statistic„;
m) emite puncte de vedere Ón probleme de salarizare ∫i
drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din
cadrul Consiliului;
n) asigur„ Óntocmirea ∫i depunerea declara˛iilor nominale
privind: contribu˛iile de asigur„ri sociale, contribu˛iile la
Fondul pentru ∫omaj ∫i la Fondul na˛ional unic de asigur„ri
sociale de s„n„tate;
o) asigur„ Óntocmirea ∫i depunerea declara˛iei lunare
privind impozitul pe salarii re˛inut angaja˛ilor.
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procedurile de achizi˛ii Ón cadrul programelor cu finan˛are
din partea Uniunii Europene, delegate de c„tre unitatea de
implementare a programelor PHARE.
Art. 67. — (1) Direc˛ia legisla˛ie, documentare ∫i
contencios exercit„ prin Serviciul legisla˛ie ∫i documentare
urm„toarele atribu˛ii:
1. Ón materie de legisla˛ie:
a) elaboreaz„ puncte de vedere privind avizarea
proiectelor de acte normative;
b) Óntocme∫te sau particip„, dup„ caz, la elaborarea
proiectelor de regulamente ∫i a altor reglement„ri a c„ror
aprobare ori ini˛iativ„ intr„ Ón competen˛a Consiliului;
c) Óntocme∫te studii referitoare la necesitatea elabor„rii
sau modific„rii unor acte normative Ón domeniul justi˛iei,
precum ∫i pe probleme de drept ivite Ón aplicarea
legisla˛iei;
d) elaboreaz„ puncte de vedere privind avizarea
proiectelor de regulamente ∫i ordine care se aprob„ de
ministrul justi˛iei, Ón cazurile prev„zute de lege;
e) sesizeaz„ secretarul general al Consiliului cu privire
la necesitatea ini˛ierii sau modific„rii unor acte normative Ón
domeniul justi˛iei;
f) formuleaz„ puncte de vedere pe probleme juridice
controversate, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a
Ministerului Justi˛iei sau a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
parchetelor;
g) avizeaz„ hot„r‚rile emise de Consiliu privind
personalul de conducere Óncadrat Ón aparatul propriu;
h) avizeaz„ hot„r‚rile emise de Consiliu privind numirea
∫i revocarea din func˛ie a directorului ∫i directorilor adjunc˛i
ai Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i ai ™colii Na˛ionale
de Grefieri;
i) avizeaz„ hot„r‚rile Consiliului de desemnare a
judec„torilor ∫i procurorilor care vor face parte din Consiliul
∫tiin˛ific al Institutului Na˛ional al Magistraturii, precum ∫i
hot„r‚rile de desemnare a magistra˛ilor ca membri Ón
Consiliul de conducere al ™colii Na˛ionale de Grefieri;
j) avizeaz„ dispozi˛iile secretarului general referitoare la
numire, promovare, eliberarea din func˛ie ∫i sanc˛ionare
disciplinar„ pentru personalul de execu˛ie din aparatul
propriu al Consiliului;
2. Ón materie de documentare:
a) asigur„ p„strarea colec˛iei Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i completarea acestei colec˛ii pe
m„sura apari˛iei de noi acte normative;
b) ia m„suri pentru cunoa∫terea ∫i procurarea, Ón limita
fondurilor alocate sau prin schimburi, dona˛ii etc., a
lucr„rilor ∫i revistelor de specialitate din ˛ar„ ∫i din
str„in„tate;
c) ia m„surile necesare ∫i asigur„ p„strarea Ón bune
condi˛ii a fondului de c„r˛i ∫i reviste de specialitate din
gestiunea bibliotecii Consiliului;
d) sprijin„ conducerile compartimentelor Ón constituirea
unor puncte proprii de informare;
e) asigur„ func˛ionarea Bibliotecii Consiliului;
f) asigur„ selectarea deciziilor Cur˛ii Constitu˛ionale prin
care au fost admise excep˛iile de neconstitu˛ionalitate,
precum ∫i deciziile Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
pronun˛ate Ón solu˛ionarea recursurilor Ón interesul legii.
(2) Biroul contencios are urm„toarele atribu˛ii:
a) avizeaz„ din punct de vedere al legalit„˛ii orice
m„sur„ de natur„ s„ angajeze r„spunderea patrimonial„ a
pre∫edintelui Consiliului Ón calitate de ordonator principal de
credite;
b) avizeaz„ din punct de vedere al legalit„˛ii orice
m„sur„ care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului
sau ale personalului s„u;
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Art. 66. — Serviciul administrativ ∫i aprovizionare are
urm„toarele atribu˛ii:
a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile
de Óntre˛inere, cheltuielile materiale ∫i de capital pentru
activitatea Consiliului;
b) administreaz„ Óntregul patrimoniu al Consiliului;
c) ˛ine eviden˛a operativ„ a mijloacelor fixe ∫i a
obiectelor de inventar;
d) ˛ine eviden˛a bunurilor din patrimoniul Consiliului;
e) Óntocme∫te anual listele de inventar al bunurilor, pe
camere ∫i pe persoane;
f) propune spre Óncheiere ∫i urm„re∫te executarea Ón
bune condi˛ii a contractelor de Óntre˛inere ∫i servicii pentru
ap„, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri,
copiatoare, ma∫ini de scris, ma∫ini de calcul ∫i alte bunuri
sau servicii;
g) asigur„ aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite
∫i mijloace tehnice necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii
Consiliului ∫i se preocup„ de confec˛ionarea legitima˛iilor de
serviciu, diplomelor, atestatelor ∫i a altor documente;
h) asigur„ recep˛ia, eviden˛a ∫i distribuirea pe baz„ de
fi∫e a tuturor bunurilor ∫i materialelor ce sunt achizi˛ionate
pentru activitatea proprie a Consiliului;
i) asigur„ transportul de persoane ∫i m„rfuri, Óntre˛inerea
∫i exploatarea Ón condi˛ii bune ∫i de siguran˛„ a
autoturismelor din dotarea Consiliului;
j) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism
din dotarea Consiliului;
k) Óntocme∫te fi∫a activit„˛ii zilnice pentru parcul auto;
l) Óntocme∫te situa˛ia privind consumul de carburan˛i din
cursul lunii pentru fiecare autoturism ∫i o depune la
Serviciul salarizare ∫i buget la sf‚r∫itul lunii;
m) verific„, Ón prima zi a lunii, stocul de carburan˛i
pentru fiecare autoturism, consemn‚nd stocul existent
Óntr-un proces-verbal;
n) asigur„ repara˛iile curente, Óntre˛inerea, cur„˛enia ∫i
administrarea sediului Consiliului, precum ∫i pe cele
capitale ∫i pe cele ale tuturor imobilelor aflate Ón
administrare;
o) coordoneaz„ activit„˛ile de repara˛ii capitale ∫i
curente la unit„˛ile aflate Ón coordonarea Consiliului;
p) Óntocme∫te lista bunurilor din patrimoniul Consiliului,
propuse pentru casare;
r) verific„ activitatea magazionerului cu privire la modul
de gestionare a materialelor intrate ∫i ie∫ite din magazie ∫i
la modul de depozitare a acestora;
s) Óntocme∫te planul pentru desz„pezire, combaterea
fenomenelor meteorologice periculoase ∫i paza contra
incendiilor ∫i se preocup„ de aplicarea lor;
∫) asigur„, Ómpreun„ cu trupele de jandarmi, securitatea
∫i paza sediului propriu;
t) asigur„ decontarea la timp a tuturor cheltuielilor
efectuate zilnic pe linie de administra˛ie ∫i aprovizionare;
˛) asigur„ Ónsu∫irea ∫i aplicarea normelor de protec˛ie a
muncii de c„tre personalul Consiliului;
u) Óntocme∫te planul de evacuare a personalului ∫i
bunurilor materiale din Consiliu Ón caz de calamit„˛i ∫i
catastrofe sau pe timp de r„zboi;
v) face anual propuneri de buget pentru Ónzestrarea cu
materialele necesare a forma˛iunilor de ap„rare civil„ Ón
timp de pace ∫i r„zboi;
z) particip„, prin reprezentantul s„u, la preg„tirea ∫i
convoc„rile organizate de comandantul de ap„rare civil„;
execut„, conform planului de evacuare, exerci˛ii de
alarmare a personalului ∫i exercit„ orice alte atribu˛ii privind
ap„rarea civil„, precum ∫i atribu˛ii specifice privind
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PHARE, Facilit„˛ii de tranzi˛ie ∫i celor aplicabile fondurilor
structurale; Ón acest scop colaboreaz„ cu beneficiarii direc˛i;
l) asigur„ schimbul de informa˛ii privind aspectele
tehnice ale implement„rii programelor cu direc˛iile implicate
din cadrul Comisiei Europene, cu Fondul Na˛ional ∫i cu
Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor;
m) asigur„ leg„tura dintre Consiliul Superior al
Magistraturii, ca autoritate de implementare, ∫i institu˛iile
relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de
tranzi˛ie ∫i fonduri structurale, pe care le implementeaz„;
n) asigur„ leg„tura cu celelalte institu˛ii beneficiare ale
asisten˛ei ∫i particip„ la reuniunile interinstitu˛ionale Ón
probleme de interes comun pentru asisten˛a PHARE,
Facilitatea de tranzi˛ie ∫i fonduri structurale;
o) particip„ la reuniunile interna˛ionale cu relevan˛„
pentru obiectul de activitate al unit„˛ii de implementare a
programelor PHARE, Facilit„˛ii de tranzi˛ie ∫i fondurilor
structurale;
p) asigur„ participarea la Ónt‚lnirile la nivelul conducerii
∫i membrilor Consiliului, legate de activitatea de asisten˛„
financiar„ PHARE, Facilitatea de tranzi˛ie ∫i fonduri
structurale;
r) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii care pot rezulta din
necesitatea derul„rii Ón bune condi˛ii a proiectelor ∫i pentru
asigurarea absorb˛iei fondurilor alocate.
(2) Serviciul afaceri europene ∫i rela˛ii interna˛ionale are
urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ rela˛ia cu institu˛iile Uniunii Europene pe
domeniile specifice de activitate ale Consiliului;
b) asigur„ traducerea hot„r‚rilor Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului ∫i transmiterea acestora la instan˛e ∫i
parchete, Ónainte de a fi publicate;
c) monitorizeaz„ Óndeplinirea angajamentelor externe
asumate prin Tratatul ∫i Protocolul de aderare la Uniunea
European„ din aprilie 2005, Ón domeniul s„u de
competen˛e;
d) dezvolt„ rela˛iile bilaterale ale Consiliului, ale
Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i ale ™colii Na˛ionale
de Grefieri cu structuri similare din alte ˛„ri ∫i organizeaz„
schimburi de experien˛„ pentru judec„tori, procurori ∫i
personalul tehnic;
e) organizeaz„ conferin˛e ∫i seminarii pe probleme de
reforma justi˛iei, cu participare interna˛ional„;
f) elaboreaz„ lucr„ri (discursuri, alocu˛iuni ∫i alte
materiale) pentru preg„tirea particip„rii pre∫edintelui,
vicepre∫edintelui, membrilor Consiliului, secretarului general,
secretarului general adjunct ∫i personalului din aparatul
propriu al Consiliului la reuniuni ∫i vizite interna˛ionale,
precum ∫i pentru preg„tirea vizitelor ∫i reuniunilor
interna˛ionale pe care pre∫edintele Consiliului le g„zduie∫te;
g) elaboreaz„ materiale de promovare a imaginii
Consiliului Ón alte state;
h) elaboreaz„ studii de drept comparat, av‚nd
posibilitatea Ónfiin˛„rii unei reviste de rela˛ii interna˛ionale,
cu participarea unor exper˛i str„ini, care s„ asigure o mai
bun„ Ón˛elegere a rolului Consiliului;
i) avizeaz„ propuneri de deplas„ri Ón str„in„tate ale
membrilor Consiliului, ale personalului din aparatul tehnic,
precum ∫i ale judec„torilor ∫i procurorilor;
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c) avizeaz„ contractele Óncheiate de Consiliu Ón calitate
de ordonator principal de credite;
d) avizeaz„, la solicitarea unit„˛ilor aflate Ón coordonarea
Consiliului, contractele Óncheiate de acestea;
e) reprezint„ Consiliul ∫i ap„r„ drepturile ∫i interesele
acestuia Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i a altor organe
de jurisdic˛ie;
f) duce la Óndeplinire, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse
umane ∫i organizare, m„surile dispuse Ón leg„tur„ cu
executarea hot„r‚rilor privind cariera ∫i drepturile
judec„torilor, procurorilor ∫i magistra˛ilor-asisten˛i, precum ∫i
pe cele referitoare la aplicarea sanc˛iunilor disciplinare.
Art. 68. — (1) Direc˛ia afaceri europene, rela˛ii
interna˛ionale ∫i programe exercit„, prin Serviciul programe,
urm„toarele atribu˛ii:
a) centralizeaz„ datele statistice primite de la instan˛e ∫i
parchete, Ón vederea Óntocmirii unor rapoarte de progrese
realizate Ón procesul de aderare;
b) identific„ ∫i elaboreaz„ propuneri de proiecte de
finan˛are din fonduri europene, pe baza priorit„˛ilor din
Parteneriatul de aderare ∫i din alte documente
programatice, Ón conformitate cu strategia de programare a
asisten˛ei financiare ∫i dup„ consultarea conducerii
institu˛iei, precum ∫i a celorlalte direc˛ii/structuri de
specialitate din institu˛ie, poten˛iale beneficiare ale
asisten˛ei;
c) Óntreprinde toate demersurile pe care le presupune
exerci˛iul de programare, Ón vederea asigur„rii eligibilit„˛ii
proiectelor propuse (completarea sau modificarea fi∫ei de
proiect, redimensionarea bugetului solicitat); Ón acest scop
conlucreaz„ cu direc˛iile/structurile poten˛ial beneficiare;
d) particip„ la Óntocmirea documentelor subsecvente
aprob„rii fi∫ei de proiect, pentru derularea efectiv„ a
programului (termeni de referin˛„, conven˛ii de Ónfr„˛ire),
Ómpreun„ cu direc˛iile de specialitate;
e) colaboreaz„ cu Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE
din cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor Ón
organizarea licita˛iilor/select„rilor ∫i a evalu„rii ofertelor
pentru toate tipurile de asisten˛„ PHARE, Facilitatea de
tranzi˛ie ∫i din fonduri structurale;
f) supravegheaz„ Ón permanen˛„ Óndeplinirea de c„tre
contractor a obliga˛iilor asumate Ón conformitate cu termenii
de referin˛„;
g) supervizeaz„ facturile remise de contractori, Ón
vederea efectu„rii pl„˛ii de c„tre Oficiul de Pl„˛i ∫i
Contractare PHARE, dup„ atestarea realit„˛ii serviciilor
men˛ionate Ón facturi de c„tre direc˛iile/structurile
beneficiare;
h) planific„ ∫i r„spunde de organizarea Ón condi˛ii
optime a activit„˛ilor aprobate prin program, r„spunderea
derul„rii efective a programelor fiind Ón sarcina
direc˛iilor/structurilor beneficiare ale asisten˛ei;
i) coordoneaz„ ∫i monitorizeaz„ implementarea
programelor; Ón acest scop p„streaz„ eviden˛a privind
obiectivele, desf„∫urarea ∫i rezultatele programelor derulate;
j) ˛ine eviden˛a general„ a repartiz„rii ∫i utiliz„rii
bunurilor achizi˛ionate din fondurile PHARE, Facilitatea de
tranzi˛ie ∫i din fonduri structurale, conform destina˛iei ∫i
scopului prev„zute Ón program;
k) Óntocme∫te documentele de raportare periodic„ privind
stadiul implement„rii programelor, rapoartele de
monitorizare ∫i evaluare a proiectelor, conform procedurilor
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(2) Biroul registratur„, secretariat ∫i arhiv„ are
urm„toarele atribu˛ii:
a) prime∫te, Ónregistreaz„ ∫i distribuie coresponden˛a
Consiliului;
b) asigur„ secretariatul pentru pre∫edintele ∫i
vicepre∫edintele Consiliului;
c) asigur„ secretariatul pentru secretarul general ∫i
secretarul general adjunct;
d) preia arhiva de la compartimentele din aparatul
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe baz„ de
proces-verbal;
e) gestioneaz„ arhiva preluat„;
f) ˛ine registrul de eviden˛„ curent„ de intrare-ie∫ire a
documentelor depozitate Ón arhiv„;
g) p„streaz„ nomenclatorul arhivistic;
h) particip„ la selec˛ionarea documentelor de arhiv„ ∫i
˛ine eviden˛a lucr„rilor de selec˛ionare;
i) Óntocme∫te coresponden˛a cu Arhivele Na˛ionale ∫i
˛ine eviden˛a acesteia.
Art. 71. — Biroul protocol exercit„ urm„toarele atribu˛ii:
a) urm„re∫te ∫i asigur„ realizarea Ón bune condi˛ii a
deplas„rilor membrilor Consiliului Ón str„in„tate;
b) urm„re∫te ∫i asigur„ realizarea unor condi˛ii
corespunz„toare pentru delega˛iile str„ine invitate de
Consiliu;
c) organizeaz„ activit„˛ile cu caracter festiv;
d) sprijin„ celelalte compartimente ale aparatului
Consiliului Ón organizarea unor manifest„ri interna˛ionale.
Art. 72. — Biroul informatic„ are urm„toarele atribu˛ii:
a) particip„ la punerea Ón practic„ ∫i la actualizarea
strategiei de informatizare a sistemului judiciar, Ón
concordan˛„ cu dezvoltarea tehnologiei informa˛iei ∫i cu
sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
b) colaboreaz„ cu compartimentele din cadrul Consiliului
pentru Óndeplinirea sarcinilor ce Ói revin;
c) aplic„ tehnici ∫i metode noi de exploatare,
administrare ∫i Óntre˛inere a produselor ∫i serviciilor
informatice, Ón vederea dezvolt„rii unui sistem informatic
juridic eficient;
d) elaboreaz„ norme, proceduri de utilizare, protec˛ie ∫i
securitate ∫i coordoneaz„ administrarea ∫i exploatarea
eficient„, sigur„ ∫i securizat„ a produselor ∫i serviciilor
informatice;
e) proiecteaz„ ∫i elaboreaz„ specifica˛iile tehnice ∫i
propune spre achizi˛ionare aplica˛ii informatice ∫i baze de
date, implementeaz„ ∫i coordoneaz„ exploatarea acestora
Ón sistemul informatic al Consiliului;
f) ˛ine eviden˛a specific„ a dot„rii cu produse ∫i servicii
informatice Ón cadrul Consiliului (loca˛ie, echipamente,
utilizatori, licen˛e, versiuni ale sistemelor de operare ∫i ale
aplica˛iilor informatice etc.);
g) face propuneri Ón vederea stabilirii obiectivelor de
investi˛ii privind produsele ∫i serviciile informatice, Ón
conformitate cu strategia de informatizare a sistemului
juridic;
h) particip„ la elaborarea specifica˛iilor tehnice din
cadrul documenta˛iei de achizi˛ie ∫i la evaluarea tehnic„ a
ofertelor Ón procedurile de achizi˛ionare de produse ∫i
servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
i) particip„ la recep˛ionarea produselor ∫i serviciilor
achizi˛ionate ∫i la derularea contractelor de achizi˛ie a
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j) deruleaz„ procedurile de programe finan˛ate prin
Banca Mondial„ ∫i al˛i donatori interna˛ionali, ce au ca
beneficiar Consiliul.
Art. 69. — Serviciul de sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor
∫edin˛elor Consiliului Superior al Magistraturii are
urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ preg„tirea lucr„rilor ∫edin˛elor ∫i secretariatul
plenului ∫i al sec˛iilor Consiliului, cu excep˛ia celor Ón
materie disciplinar„;
b) particip„ la ∫edin˛ele plenului ∫i ale sec˛iilor
Consiliului;
c) elaboreaz„ proiectul ordinii de zi ∫i al ordinii de zi
solu˛ionate pentru fiecare ∫edin˛„ a plenului ∫i a sec˛iilor
Consiliului, pe care le prezint„ pre∫edintelui sau, Ón lipsa
acestuia, vicepre∫edintelui spre aprobare ∫i le public„ pe
pagina de internet a Consiliului;
d) Óntocme∫te ∫i redacteaz„ referatele sec˛iilor Consiliului
privind Óndeplinirea condi˛iilor legale pentru ocuparea de
c„tre judec„tori ∫i procurori a func˛iilor de conducere;
e) asigur„ redactarea ∫i publicarea hot„r‚rilor adoptate
de plen ∫i de sec˛ii pe pagina de internet a Consiliului,
conform legii;
f) Óntocme∫te ∫i comunic„ r„spunsurile la cererile ∫i
pl‚ngerile adresate Consiliului, care au fost analizate Ón
∫edin˛ele plenului sau ale sec˛iilor, atunci c‚nd este
nominalizat Ón ordinea de zi solu˛ionat„ a ∫edin˛elor;
g) asigur„ redactarea stenogramelor ∫i a proceselorverbale de ∫edin˛„;
h) r„spunde, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse umane ∫i
organizare, de Ónaintarea, Ón cel mult 20 de zile,
Pre∫edintelui Rom‚niei a hot„r‚rilor privind propunerile de
numire Ón func˛ia de judec„tor sau procuror ∫i de eliberare
din func˛ia de judec„tor sau procuror, Ón vederea emiterii
decretului de numire, respectiv de eliberare din func˛ie;
i) Ónainteaz„, Ómpreun„ cu Direc˛ia resurse umane ∫i
organizare, Ón cel mult 30 de zile de la data valid„rii
examenului de capacitate, Pre∫edintelui Rom‚niei hot„r‚rea
Consiliului privind propunerile de numire Ón func˛ie a
judec„torilor ∫i procurorilor declara˛i reu∫i˛i la examenul de
capacitate;
j) asigur„ arhivarea eviden˛ei lucr„rilor plenului ∫i ale
sec˛iilor;
k) Óntocme∫te statistici cu privire la activitatea plenului ∫i
a sec˛iilor;
l) particip„ la elaborarea raportului anual privind
activitatea Consiliului;
m) pune la dispozi˛ie colegiului redac˛ional al Buletinului
Oficial al Consiliului hot„r‚rile Ón vederea public„rii;
n) colaboreaz„ cu Biroul de informatic„ Ón vederea
conceperii de programe care s„ permit„ exploatarea bazei
de date privind activitatea Consiliului.
Art. 70. — (1) Serviciul de rela˛ii cu publicul,
registratur„, secretariat ∫i arhiv„ exercit„, prin Biroul rela˛ii
cu publicul, urm„toarele atribu˛ii:
a) prime∫te, Ónregistreaz„, solu˛ioneaz„ peti˛iile ∫i
expediaz„ r„spunsurile c„tre peti˛ionari;
b) Óntocme∫te raportul semestrial privind activitatea de
solu˛ionare a peti˛iilor;
c) ˛ine audien˛e ∫i colaboreaz„ cu celelalte
compartimente Ón vederea rezolv„rii problemelor ridicate de
peten˛i.

29

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 450/3.VII.2007

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

d) informeaz„ U.C.A.A.P.I. despre recomand„rile
neÓnsu∫ite de conducerea Consiliului, precum ∫i despre
consecin˛ele acestora;
e) raporteaz„ periodic pre∫edintelui Consiliului
constat„rile, concluziile ∫i recomand„rile rezultate din
activit„˛ile de audit;
f) elaboreaz„ raportul anual al activit„˛ii de audit public
intern;
g) raporteaz„ pre∫edintelui Consiliului identificarea unor
iregularit„˛i sau a unor posibile prejudicii ∫i Óndepline∫te
m„surile stabilite de acesta.
(2) Biroul de audit public intern exercit„ ∫i alte atribu˛ii
specifice privind auditarea programelor cu finan˛are din
partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de
implementare a programelor PHARE.
(3) Biroul de audit public intern auditeaz„, cel pu˛in o
dat„ la 3 ani, urm„toarele:
a) angajamentele bugetare ∫i legale din care deriv„
direct sau indirect obliga˛ii de plat„, inclusiv din fondurile
comunitare;
b) pl„˛ile asumate prin angajamente bugetare ∫i legale,
inclusiv din fondurile comunitare;
c) v‚nzarea, gajarea, concesionarea sau Ónchirierea de
bunuri din domeniul privat al statului ori al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau Ónchirierea de bunuri din domeniul
public al statului sau al unit„˛ilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de
autorizare ∫i stabilire a titlurilor de crean˛„, precum ∫i a
facilit„˛ilor acordate la Óncasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil ∫i fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere ∫i control, precum ∫i riscurile
asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
Art. 75. — (1) Biroul de informare public„ ∫i rela˛ii cu
mass-media este organizat ∫i func˛ioneaz„ potrivit
prevederilor Legii nr. 304/2004, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informa˛iile de interes public, cu modific„rile
ulterioare, ∫i ale Ghidului de bune practici pentru
cooperarea Óntre instan˛e ∫i parchetele de pe l‚ng„
acestea ∫i mass-media, aprobat prin Hot„r‚rea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2006.
(2) Activitatea de rela˛ii publice ∫i comunicare se
desf„∫oar„ pe baza unei strategii de comunicare aprobate
de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Biroul de informare public„ ∫i rela˛ii cu mass-media
este condus de un ∫ef birou, care este ∫i purt„torul de
cuv‚nt al institu˛iei, subordonat direct pre∫edintelui
Consiliului, ∫i are urm„toarele atribu˛ii:
a) r„spunde la sesiz„rile ∫i cererile formulate Ón baza
Legii nr. 544/2001, cu modific„rile ulterioare, Ón leg„tur„ cu
propria activitate;
b) informeaz„ pre∫edintele Consiliului cu privire la
aspectele semnificative ce vizeaz„ justi˛ia, difuzate prin
mass-media, ∫i comunic„ presei punctele de vedere
oficiale;
c) Óndepline∫te, potrivit legii, activit„˛ile de informare
public„;
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produselor ∫i serviciilor informatice pentru sistemul
informatic al Consiliului;
j) asigur„ leg„tura cu unit„˛ile de service ∫i reprezint„
institu˛ia Ón rela˛iile cu acestea, pentru men˛inerea Ón stare
de func˛ionare a produselor ∫i serviciilor informatice din
sistemul informatic al Consiliului;
k) asigur„ asisten˛„ tehnic„ de specialitate pentru
eficientizarea exploat„rii produselor ∫i serviciilor informatice
Ón cadrul Consiliului;
l) intervine operativ, Ómpreun„ cu unit„˛ile de service, ∫i
˛ine eviden˛a interven˛iilor acestora pentru a asigura
func˛ionarea permanent„ a produselor ∫i serviciilor
informatice din cadrul Consiliului;
m) asigur„ asisten˛a tehnic„ pentru publicarea pe
pagina de internet a Consiliului a informa˛iilor ∫i a
documentelor a c„ror publicare este prev„zut„ de lege sau
de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale
Consiliului ∫i aprobate spre publicare de conducerea
Consiliului;
n) exercit„ atribu˛ii specifice corelate cu programele cu
finan˛are din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea
de implementare a programelor PHARE;
o) desf„∫oar„ activit„˛i privind opera˛ionalizarea
Sistemului informatic unic de management (SMIS) al
fondurilor comunitare.
Art. 73. — (1) Biroul de audit public intern reprezint„
compartimentul de specialitate care verific„ legalitatea
administr„rii veniturilor ∫i cheltuielilor publice ale Consiliului,
ale Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i ale ™colii
Na˛ionale de Grefieri.
(2) Biroul de audit public intern este constituit potrivit
legii.
(3) Biroul de audit public intern func˛ioneaz„ Ón
subordinea pre∫edintelui Consiliului.
(4) Sfera auditului public intern cuprinde:
a) activit„˛ile financiare sau cu implica˛ii financiare
desf„∫urate de Consiliu din momentul constituirii
angajamentelor p‚n„ la utilizarea fondurilor de c„tre
beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asisten˛„
extern„;
b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea ∫i
stabilirea titlurilor de crean˛„, precum ∫i a facilit„˛ilor
acordate la Óncasarea acestora;
c) administrarea patrimoniului public, precum ∫i
v‚nzarea, gajarea, concesionarea sau Ónchirierea de bunuri
din domeniul privat/public al statului ori al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale;
d) sistemele de management financiar ∫i control, inclusiv
contabilitatea ∫i sistemele informatice aferente.
Art. 74. — (1) Biroul de audit public intern exercit„, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) elaboreaz„ norme metodologice specifice Consiliului,
cu avizul Unit„˛ii Centrale de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
b) elaboreaz„ proiectul planului anual de audit public
intern;
c) efectueaz„ activit„˛i de audit public intern pentru a
evalua dac„ sistemele de management financiar ∫i control
ale Consiliului sunt transparente ∫i sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate ∫i
eficien˛„;
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magistra˛ilor, purt„torul de cuv‚nt Ól informeaz„ de Óndat„
pe pre∫edintele Consiliului.
(9) Toate lucr„rile legate de mass-media reprezint„
urgen˛e ∫i se rezolv„ telefonic sau Ón scris, chiar ∫i Ón
afara orelor de program. Informa˛iile de interes public sunt
furnizate reprezentan˛ilor mass-media prin purt„torul de
cuv‚nt.
(10) Œn cazul lipsei purt„torului de cuv‚nt din sediul
institu˛iei, pre∫edintele Consiliului va desemna un alt
magistrat care s„ Ól Ónlocuiasc„.
(11) Jurnali∫tii se pot adresa purt„torului de cuv‚nt Ón
toate problemele care privesc activitatea Consiliului,
problemele principiale care privesc activitatea instan˛elor ∫i
parchetelor, precum ∫i Ón cele care privesc sistemul
judiciar.
(12) Purt„torul de cuv‚nt al Consiliului furnizeaz„
informa˛ii reprezentan˛ilor mass-media cu privire la cariera
judec„torilor ∫i procurorilor, Ón condi˛iile legii.
Art. 76. — (1) Biroul de documente clasificate reprezint„
compartimentul de specialitate care asigur„ eviden˛a,
prelucrarea, procesarea, p„strarea, manipularea ∫i
multiplicarea informa˛iilor clasificate.
(2) Biroul de documente clasificate este constituit potrivit
Legii nr. 182/2002 privind protec˛ia informa˛iilor clasificate,
cu modific„rile ulterioare.
(3) Biroul de documente clasificate func˛ioneaz„ Ón
subordinea pre∫edintelui Consiliului.
(4) Activitatea Biroului de documente clasificate este
coordonat„ de func˛ionarul de securitate, Ón condi˛iile
prev„zute de Hot„r‚rea Guvernului nr. 585/2002 pentru
aprobarea Standardelor na˛ionale de protec˛ie a informa˛iilor
clasificate Ón Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare.
(5) Biroul de documente clasificate exercit„, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) pred„ ∫i prime∫te coresponden˛a clasificat„;
b) asigur„ eviden˛a materialelor ∫i documentelor care
con˛in informa˛ii clasificate;
c) prelucreaz„ ∫i proceseaz„ materialele ∫i documentele
care con˛in informa˛ii clasificate;
d) p„streaz„ ∫i manipuleaz„ materialele ∫i documentele
care con˛in informa˛ii clasificate;
e) asigur„ p„strarea registrului de eviden˛„ a
autoriza˛iilor acordate personalului;
f) asigur„ p„strarea registrelor de eviden˛„ a informa˛iilor
strict secrete de importan˛„ deosebit„, strict secrete ∫i
secrete, a informa˛iilor secrete de serviciu, a registrului unic
de eviden˛„ a registrelor, condicilor, borderourilor ∫i
caietelor pentru informa˛ii clasificate, a condicii de predareprimire a informa˛iilor clasificate;
g) realizeaz„ opera˛iunile de multiplicare a informa˛iilor
clasificate;
h) asigur„ arhivarea sau distrugerea documentelor ori a
materialelor care con˛in informa˛ii clasificate, Ón condi˛iile
legii.
Art. 77. — (1) Biroul de achizi˛ii publice are urm„toarele
atribu˛ii:
a) elaboreaz„ programul anual al achizi˛iilor publice, pe
baza necesit„˛ilor ∫i priorit„˛ilor comunicate de celelalte
compartimente din cadrul Consiliului;
b) verific„, Ónainte de ini˛iere, dac„ procedurile de
achizi˛ie public„ se reg„sesc Ón programul anual al
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d) Óntocme∫te ∫i actualizeaz„ anual Buletinul informativ
privind liberul acces la informa˛iile publice, potrivit legii;
e) realizeaz„ informarea publicului asupra activit„˛ii
Consiliului, inclusiv publicarea pe site a acestor informa˛ii,
∫i r„spunde presei Ón numele institu˛iei, prin purt„torul de
cuv‚nt;
f) realizeaz„ informarea ∫i documentarea cu privire la
activitatea judiciar„ din care ar putea rezulta date ∫i
informa˛ii de interes public;
g) monitorizeaz„ articolele din presa central„ ∫i, cu
sprijinul birourilor de informare public„ ale instan˛elor ∫i
parchetelor, pe cele din presa local„, cu privire la
reflectarea activit„˛ii Consiliului, a instan˛elor sau
parchetelor, ∫i Óntocme∫te zilnic revista presei ∫i sinteza
presei;
h) efectueaz„ sau particip„ la elaborarea unor studii,
evalu„ri, lucr„ri de sintez„ privind reflectarea activit„˛ii
Consiliului Ón mass-media;
i) elaboreaz„ prognoze privind aspectele din activitatea
Consiliului ce urmeaz„ s„ fie reflectate Ón mass-media;
j) realizeaz„ orice alte activit„˛i de rela˛ii publice ∫i
comunicare dispuse de pre∫edintele Consiliului.
(4) Purt„torul de cuv‚nt al Consiliului poate fi un
judec„tor sau un procuror ori un absolvent al unei facult„˛i
de jurnalistic„ sau un specialist Ón comunicare.
(5) Purt„torul de cuv‚nt al Consiliului coordoneaz„
activitatea purt„torilor de cuv‚nt de la instan˛ele
judec„tore∫ti ∫i parchetele de pe l‚ng„ acestea, Ón scopul
utiliz„rii acelora∫i bune practici Ón activitatea de rela˛ii
publice ∫i comunicare a Óntregului sistem judiciar.
(6) Judec„torii, procurorii ∫i celelalte categorii de
personal din cadrul aparatului propriu al Consiliului vor
furniza purt„torului de cuv‚nt, Ón timp util, din oficiu sau la
cererea acestuia, informa˛iile de interes public.
(7) Purt„torul de cuv‚nt Óndepline∫te activitatea de rela˛ii
publice. Œn acest sens, purt„torul de cuv‚nt exercit„
urm„toarele atribu˛ii:
a) identific„, prime∫te ∫i selecteaz„ informa˛iile din
interiorul institu˛iei, define∫te sferele de interes, evalueaz„
∫i selecteaz„ informa˛iile utile pentru Consiliu ∫i sistemul
judiciar care prezint„ interes pentru opinia public„;
b) preg„te∫te materialele necesare pentru informarea
presei — concepe ∫i redacteaz„ notele de pres„,
comunicatele de pres„, dosarele de pres„ ∫i textele
eventualelor declara˛ii de pres„;
c) organizeaz„ ∫i particip„ la manifest„rile pentru pres„ —
concepe comunicatele de invita˛ie la conferin˛a de pres„ ∫i
organizeaz„ evenimentul propriu-zis (conferin˛„, briefing,
seminar de pres„, voiaj de pres„, vizite de pres„ etc.);
d) men˛ine o leg„tur„ permanent„ cu jurnali∫tii, av‚nd
Ónt‚lniri periodice cu ace∫tia pentru a asigura un flux
informa˛ional constant reprezentan˛ilor presei ∫i pentru a
men˛ine interesul acestora fa˛„ de activitatea institu˛iei pe
care o reprezint„, dar ∫i pentru a asigura informarea
corect„ ∫i prompt„ a opiniei publice;
e) mediaz„ contacte Óntre conducerea institu˛iei ∫i
jurnali∫tii care solicit„ interviuri sau declara˛ii pentru o mai
bun„ documentare a subiectului.
(8) Œn cazurile Ón care presa relateaz„ st„ri de fapt care
afecteaz„ reputa˛ia, independen˛a sau impar˛ialitatea
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c‚∫tig„toare sau, dup„ caz, formuleaz„ propunerea de
anulare a procedurii de atribuire Ón cazuri justificate ∫i
elaboreaz„ raportul procedurii de atribuire;
p) transmite c„tre ofertan˛i comunicarea privind rezultatul
procedurii de atribuire;
q) redacteaz„ contractul de achizi˛ie public„;
r) transmite spre publicare anun˛urile de atribuire;
s) constituie ∫i p„streaz„ dosarul achizi˛iei publice;
∫) Óndepline∫te lucr„rile legate de atribuirea contractelor
de achizi˛ie public„ exceptate de la aplicarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
t) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii conferite de Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i de alte acte normative Ón
domeniu.
(2) Œndeplinirea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. f)—o)
se realizeaz„ prin comisiile de evaluare a ofertelor.
Comisiile de evaluare se nominalizeaz„, de regul„, din
cadrul Biroului de achizi˛ii publice, la propunerea ∫efului de
birou, prin dispozi˛ia ordonatorului principal de credite.
(3) Activitatea Biroului de achizi˛ii publice este
coordonat„ de ∫eful de birou, iar celelalte compartimente
ale Consiliului au obliga˛ia de a sprijini activitatea acestui
compartiment, Ón func˛ie de specificul documenta˛iei de
atribuire ∫i de complexitatea problemelor care urmeaz„ s„
fie rezolvate Ón contextul aplic„rii procedurii de atribuire.“
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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achizi˛iilor publice ∫i identific„ fondurile necesare derul„rii
contractelor de achizi˛ie public„;
c) elaboreaz„ documenta˛ia de atribuire;
d) transmite spre publicare anun˛urile de inten˛ie ∫i de
participare sau, dup„ caz, invita˛iile de participare;
e) asigur„ punerea la dispozi˛ia operatorilor economici a
documenta˛iei de atribuire, prime∫te solicit„rile de clarific„ri
de la operatorii economici ∫i transmite r„spunsurile la
acestea;
f) deschide ofertele depuse ∫i, dup„ caz, alte
documente care Ónso˛esc oferta;
g) verific„ Óndeplinirea criteriilor de calificare de c„tre
ofertan˛i/candida˛i, Ón cazul Ón care acestea au fost
solicitate prin documenta˛ia de atribuire;
h) realizeaz„ selec˛ia/preselec˛ia candida˛ilor, dac„ este
cazul;
i) realizeaz„ dialogul cu operatorii economici, Ón cazul
aplic„rii procedurii de dialog competitiv;
j) realizeaz„ negocierile cu operatorii economici, Ón cazul
aplic„rii procedurilor de negociere;
k) verific„ propunerile tehnice prezentate de ofertan˛i,
din punctul de vedere al modului Ón care acestea
corespund cerin˛elor minime din caietul de sarcini sau din
documenta˛ia descriptiv„;
l) verific„ propunerile financiare prezentate de ofertan˛i,
din punctul de vedere al Óncadr„rii Ón fondurile care pot fi
disponibilizate pentru Óndeplinirea contractului de achizi˛ie
public„ respectiv;
m) stabile∫te ofertele inacceptabile sau neconforme ∫i
motivele care stau la baza Óncadr„rii ofertelor respective Ón
aceast„ categorie;
n) stabile∫te ofertele admisibile;
o) aplic„ criteriul de atribuire, astfel cum a fost prev„zut
Ón documenta˛ia de atribuire, stabile∫te oferta/ofertele
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Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Anton Pandrea
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