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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităților
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007,
a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

el

or

fiz
i

ce

din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al
organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 125/2007, de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita
sumei de 500.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum
și suma totală alocată fiecărei activități, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
2. Anexa „Activitățile pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în
anul 2007, cuantumul acestuia, precum și suma totală
alocată fiecărei activități” se modifică și se înlocuiește cu
anexa la prezenta hotărâre.

an

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind
aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a
cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei
activități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 120 din 19 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul unic se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Articol unic. — Se aprobă activitățile pentru care se acordă
sprijin financiar, în anul 2007, beneficiarilor prevăzuți la art. 8
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru
aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli

PRIM-MINISTRU
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 22 august 2007.
Nr. 942.
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ANEXĂ
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ACTIVITĂȚILE

us

iv

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007,
cuantumul acestuia, precum și suma totală alocată fiecărei activități

ex

Denumirea activității

bovine
ovine/caprine
b) efectuarea controlului oficial al performanțelor
1. controlul oficial al
de producție la ovine/caprine, astfel:
producției de lapte
la ovine și caprine
2. controlul oficial
al producției de lână
la ovine
3. controlul oficial al
producției de pielicele
la ovine
4. controlul oficial al
producției de carne
de ovine/caprine
c) introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor și practicilor
moderne de reproducție la speciile de animale, respectiv achiziția de
containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate
de peste 20 litri și cu autonomie dinamică de peste 90 de zile
d) susținerea cheltuielilor de testare a masculilor
1. tăurași
de reproducție, respectiv:
2. berbeci/țapi
e) susținerea cheltuielilor pentru efectuarea testului național de disecție
pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine
conform Sistemului de clasificare EUROP și pentru stabilirea formulei
matematice de calcul al procentului de țesut muscular în carcasă, pentru
porcinele din România

tin

at

a) conducerea registrelor genealogice pentru:

es

Susținerea
ameliorării
populațiilor
de animale

Valoarea unitară
(cuantum)

7,5 lei/cap
3,68 lei/cap
5,18 lei/cap

Valoarea
totală

1.350 mii lei
300 mii lei
400 mii lei

D

I.

cl

Nr.
crt.

0,50 lei/cap
1,0 lei/cap
0,80 lei/cap
3.500 lei/buc.

2.800 mii lei

1.000 lei/cap
50 lei/cap
800 lei/cap

50 mii lei
500 mii lei
100 mii lei

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

1. carcase porcine E
2. carcase porcine U
3. bovine
1. scrofițe din ferme
comerciale care
provin din ferme
de reproducție în rasă
pură sau hibridare,
la prima fătare
2. carne pasăre — pui
broiler

120 lei/carcasă
100 lei/carcasă
100 lei/carcasă
150 lei/cap

154.000 mii lei

1,6 lei/cap

227.000 mii lei

20 lei/familie
de albine
0,3 lei/kg

8.000 mii lei

3.000 mii lei
4.000 mii lei

94.500 mii lei

6 lei/familie
de albine
15 lei/matcă
de albine

2.000 mii lei
2.000 mii lei
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c) îmbunătățirea calității producției de miere
prin susținerea familiilor de albine
d) îmbunătățirea calității și igienei laptelui de vacă
destinat procesării pentru atingerea standardelor
de calitate din Uniunea Europeană, respectiv
susținerea laptelui livrat cu număr total
de germeni (NTG) mai mic sau egal cu 100.000/ml
și un număr de celule somatice mai mic sau egal
cu 400
a) susținerea achiziționării de medicamente în
vederea combaterii varoozei
b) susținerea repopulării în stupi pe teritoriul
național prin achiziționarea mătcilor din rasă
autohtonă

Valoarea
totală

a

Susținerea
măsurilor
pentru
producerea
și comercializarea
produselor
apicole

a) îmbunătățirea calității producțiilor de carne prin
susținerea financiară a implementării sistemului
de clasificare a carcaselor, respectiv:
b) îmbunătățirea calității și a parametrilor de
producție în creșterea efectivelor prin
susținerea producțiilor de carne și ouă de consum,
astfel:

Valoarea unitară
(cuantum)

ite

III.

Susținerea
îmbunătățirii
calității
produselor
de origine
animală

tu

II.

Denumirea activității

500.000 mii lei
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TOTAL:

rm

ăr

GUVERNUL ROMÂNIEI

ex

cl

us

iv

in

fo

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse
în Proiectul de dezvoltare forestieră — Componenta B.2 — „Reabilitarea și extinderea rețelei
de drumuri forestiere”, etapa a II-a

tin

at

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții cuprinse
în Proiectul de dezvoltare forestieră — Componenta B.2 —
„Reabilitarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere”, etapa
a II-a, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiții prevăzute la alin. (1), prevăzuți în anexele nr. 2/1—2/7*).

Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în
anexa nr. 1 se face din împrumutul 4683 RO/31.01.2003,
acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare și în completare din sursele proprii ale Regiei
Naționale a Pădurilor — Romsilva.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și nr. 2/1—2/7 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 22 august 2007.
Nr. 945.
*) Anexele nr. 2/1—2/7 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
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ANEXA Nr. 1

L I S TA

cuprinzând 7 obiective de investiții din cadrul Proiectului de dezvoltare forestieră —
Componenta B.2 — „Reabilitarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere”,
etapa a II-a
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obiectiv de investiții

Reabilitare drum forestier Crucea lui Vadaneci — Secuiu, județul Buzău
Reabilitare drum forestier Crucea lui Vadaneci — Lunca cu Flori, județul Buzău
Refacere drum forestier calamitat Nera axial, județul Caraș-Severin
Reabilitare drum forestier Tiș, județul Caraș-Severin
Reabilitare drum auto forestier calamitat Calu tronsonul II, județul Neamț
Reabilitare drum auto forestier calamitat Piatra Șoimului, județul Neamț
Reabilitare drum forestier calamitat Crasna 2, județul Prahova
GUVERNUL ROMÂNIEI

el

or
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HOTĂRÂRE
privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit,
pentru Republica Moldova

pe

tu
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a

(2) Cheltuielile de transport, ambalare și alte cheltuieli
ocazionate de îndeplinirea acestei acțiuni vor fi suportate de
Administrația Națională a Rezervelor de Stat din disponibilul
creat conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 82/1992,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. — (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe
cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării
ajutorului la destinație.
(2) Predarea ajutorului umanitar către autoritatea desemnată
de Guvernul Republicii Moldova se va face de către
reprezentanții Ambasadei României la Chișinău pe bază de
procese-verbale de predare-primire.
Art. 6. — Se aprobă includerea în programul de acumulare
pentru constituirea și reîntregirea stocurilor de produse rezerve
de stat finanțate din bugetul de stat aprobat în anul 2007 pentru
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și acumularea, în
regim de urgență, a cantității de 3.000 tone făină albă, în limita
sumei de 4.300 mii lei, finanțarea realizându-se din bugetul
Administrației Naționale a Rezervelor de Stat aprobat pentru
anul 2007.
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă acordarea de către România a unui
ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica
Moldova, constând în produse alimentare, în limita sumei de
6.600 mii lei, inclusiv transportul.
Art. 2. — Se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod
gratuit, a cantităților de produse alimentare prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. — (1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va
scădea din gestiune, prin conturile „Finanțarea din bugetul de
stat privind anii precedenți și alte surse”, respectiv „Venituri
proprii din anii precedenți”, după caz, cantitățile de produse
aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei
hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform
prevederilor legale.
(2) Reîntregirea stocurilor rezerve de stat cu cantitățile
acordate conform anexei se asigură de Administrația Națională
a Rezervelor de Stat în anul 2008, în limita bugetului aprobat.
Art. 4. — (1) Transportul se va efectua în regim de urgență
pe calea ferată, cu mijloace auto din dotarea unităților teritoriale
din subordinea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau
cu mijloace ale unor societăți comerciale angajate de acestea,
în condițiile legii.
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele
de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurău
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 august 2007.
Nr. 988.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ

L I S TA

produselor alimentare acordate ca ajutor umanitar pentru Republica Moldova
Nr.
crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitatea

1.

Zahăr

tone

400

2.

Lapte praf

tone

10

3.

Conserve carne porc

tone

24

4.

Pateuri de ficat

tone

16

5.

Ulei rafinat din floarea-soarelui

mii litri

40

6.

Făină albă

tone

NOTĂ:

Cantitățile de produse pot fi diminuate în funcție de capacitatea mijlocului de transport.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
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PRIMUL-MINISTRU
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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DECIZIE
privind eliberarea domnului Ion Vâlcu din funcția de consilier
de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

ra

tu

ite

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,

ii
g

primul-ministru emite următoarea decizie:
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Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul
Ion Vâlcu se eliberează, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

D
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 28 august 2007.
Nr. 230.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Doina Uricariu în funcția
de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Cabinetul Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii doamna
Doina Uricariu se numește în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei
Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 28 august 2007.
Nr. 231.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Iulian Buga în funcția de secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Externe
În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) și ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul Iulian
Buga se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
PRIM-MINISTRU

ce

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
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București, 28 august 2007.
Nr. 232.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

fo

rm

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTĂRII RURALE
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ORDIN
pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare,
de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere
a activităţii organismelor de control

D
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În baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. d) și e) și ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 138/2001,cu modificările şi completările ulterioare, şi a
prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind modul de producţie ecologică şi indicarea
acesteia pe produsele agroalimentare ecologice,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 278.272 din 4 iulie 2007,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin:
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — (1) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) şi
ale art. 9 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind
modul de producţie ecologică şi indicarea acesteia pe produsele
agroalimentare ecologice, denumit în continuare Regulament,
operatorii
care
produc,
procesează,
depozitează,
comercializează şi/sau importă din terţe ţări în Uniunea
Europeană produse agroalimentare ecologice trebuie să îşi
supună activitatea unităţii/fermei de producţie sistemului de
inspecţie şi certificare.
(2) Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor
agroalimentare ecologice se fac în România, de către

organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din
sectorul public sau privat, acreditate/aprobate.
(3) Aprobarea, controlul şi supravegherea activităţii
organismelor de inspecţie şi certificare se fac de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile
art. 2 alin. (4) lit. d) şi e) şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II
Condiţiile de aprobare a organismelor
de inspecţie şi certificare
Art. 2 — (1) Organismele candidate la aprobarea ca
organisme de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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g) copie de pe certificatul de acreditare deplină, valabil la
data solicitării aprobării, conform normei europene EN 45011,
eliberat de un organism de acreditare abilitat în acest scop;
h) o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alte
documente şi informaţii cu privire la acreditarea conform normei
europene EN 45011;
i) organigrama însoţită de dosarul personalului angajat, care
va cuprinde:
(i) copie a diplomei de studii superioare în specialitate;
(ii) curriculum vitae;
(iii) copie de pe carnetul de muncă sau contractul de
colaborare;
(iv) copie a atestatului de formare a inspectorilor;
j) angajamentul că va respecta legislaţia comunitară şi
naţională din domeniu;
k) angajamentul, pe propria răspundere, că nu va permite în
activitatea operatorilor utilizarea organismelor modificate genetic
sau a derivatelor acestora.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică toate
documentele şi toate resursele, structurile, echipamentele şi
procedurile operaţionale ale organismului candidat pentru a
determina conformitatea cu cerinţele normei europene EN
45011 şi cu legislaţia în vigoare.
(3) După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale elaborează un raport de evaluare,
informează în scris organismul candidat cu privire la orice
deficienţă/neconformitate descoperită în documentaţia depusă
şi emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a
aprobării. Decizia de acordare sau respingere a aprobării se
consemnează într-un registru unic şi se comunică în scris
organismului candidat, în termen de 30 de zile de la data
înregistrării cererii de aprobare.
(4) În situaţia în care solicitarea este acceptată, odată cu
decizia de aprobare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
emite organismului candidat certificatul de aprobare, prezentat
în anexa nr. 2, şi atribuie acestuia un cod de identificare.
Certificatul de aprobare se acordă pentru unul sau toate
domeniile următoare:
a) producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau
produse animaliere;
b) unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi
a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;
c) importatorii de produse vegetale, animale, produse
animaliere şi alimente;
d) furaje.
(5) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează
confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.
(6) Certificatul de aprobare acordat organismelor de
inspecţie şi certificare este valabil 2 ani şi se avizează anual de
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma
controlului şi supravegherii activităţii organismului de inspecţie
şi certificare.
(7) În vederea avizării anuale a certificatului de aprobare,
organismul de inspecţie şi certificare completează cererea
cuprinsă în anexa nr. 3 pe care o transmite Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cererea va fi însoţită de
următoarele documente:
— certificatul de acreditare deplină conform normei europene
EN 45011;
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trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 8
şi 9 din Regulament şi prevederile prezentului ordin, şi anume:
a) să dispună de structură, echipamente şi proceduri care să
permită executarea tuturor activităţilor privind inspecţia
operatorilor şi sistemul de certificare, inclusiv eliberarea
certificatelor de conformitate pentru produsele agroalimentare
ecologice;
b) să fie persoane juridice cu sediul în România. Persoanele
juridice care au sediul principal în statele membre sau în ţări cu
echivalenţă în Uniunea Europeană, obţinută prin decizia
Comisiei Europene, pot fi aprobate cu condiţia stabilirii şi
menţinerii în România, în condiţiile legii, a unui sediu secundar
pe toată durata desfăşurării activităţii lor;
c) să aibă cel puţin un an experienţă în activitatea de
inspecţie/certificare;
d) să dispună de un laborator propriu acreditat sau să aibă
un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a
executa toate analizele şi determinările necesare în vederea
controlului produselor agroalimentare ecologice;
e) să nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul
activităţilor de inspecţie şi certificare;
f) să dispună de personal calificat pentru efectuarea
inspecţiei. Dovada calificării se face prin prezentarea atestatului
de formare a inspectorilor în domeniul agriculturii ecologice;
g) să fie independente de toate părţile implicate, imparţiale şi
integre. Organismul de inspecţie şi certificare şi personalul său
nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau
financiare care ar putea să le influenţeze deciziile;
h) să satisfacă în totalitate exigenţele stabilite de norma
europeană EN 45011 ,,Criterii generale pentru organismele care
aplică sisteme de certificare a produselor”;
i) să dovedească faptul că sistemul de inspecţie şi certificare
aplicat este în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale
şi comunitare în domeniu.
(2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor de
inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii
superioare de specialitate în agricultură, horticultură, zootehnie,
medicină veterinară, ecologie sau industrie alimentară;
b) să aibă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice
privind modul de producţie ecologică, în conformitate cu
legislaţia naţională şi comunitară din domeniu.
Art. 3. — (1) În vederea aprobării ca organism de inspecţie
şi certificare în domeniul agriculturii ecologice, organismul
candidat va depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
următoarele documente:
a) cererea de aprobare, conform modelului prevăzut în
anexa nr.1;
b) copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul
Național al Registrului Comerţului din România, care să conţină
şi codul unic de înregistrare;
c) actul constitutiv;
d) o scurtă prezentare a activităţii, din care să rezulte
experienţa în domeniul inspecţiei;
e) planul-tip de inspecţie, care să conţină o descriere
detaliată a măsurilor de precauţie pe care organismul se
angajează să le impună operatorilor, în conformitate cu
prevederile anexei III la Regulament;
f) catalogul sancţiunilor aplicate operatorilor, în cazul
nerespectării prevederilor legale privind agricultura ecologică;
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inspecţie şi certificare cu sediul principal în statele membre sau
în ţări cu echivalenţă în Uniunea Europeană, obţinută prin
decizia Comisiei Europene, care au sediul secundar în România
pe toată durata desfăşurării activităţii lor şi care au fost aprobate
de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Organismele de inspecţie şi certificare menţionate la
alin. (1) emit certificatele de conformitate pentru produsele
agroalimentare ecologice în limba engleză şi le traduc şi le
legalizează în limba română.
CAPITOLUL III
Atribuţiile organismelor de inspecţie
şi certificare aprobate
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Art. 5. — (1) Organismele de inspecţie şi certificare aprobate
au următoarele atribuţii:
a) să aplice cel puţin cerinţele de inspecţie şi măsurile de
precauţie, prevăzute în anexa III la Regulament, în
unităţile/fermele de producţie care fac obiectul inspecţiei lor;
b) să execute primul control anunţat într-un interval de
maximum 90 de zile, socotit de la data înregistrării operatorului
la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu
planul-tip de inspecţie elaborat de fiecare organism de inspecţie
şi certificare şi la termenele stabilite. Planurile-tip de inspecţie se
transmit pentru aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru
activitatea anului următor;
c) să efectueze un număr de inspecţii neanunţate stabilit pe
baza evaluării generale a riscului de nerespectare a legislaţiei
comunitare şi naţionale şi drept consecinţă a rezultatelor
primului control anunţat;
d) să ia toate măsurile necesare pentru executarea cu
prioritate a inspecţiilor în unităţile de procesare unde sunt
prelucrate şi depozitate atât produse ecologice, cât şi produse
care nu provin din agricultura ecologică;
e) să ofere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
accesul la birourile şi facilităţile sale şi tot sprijinul necesar în
vederea exercitării atribuţiilor de control şi supraveghere;
f) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor supuşi
inspecţiei până la data de 31 decembrie a anului anterior,
cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului
(producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru
animale), tipul produsului, data înregistrării, data certificării;
g) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
în termen de maximum 30 de zile după fiecare semestru, datele
statistice semestriale conform modelului prezentat în anexa
nr. 4;
h) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
până la data de 31 decembrie a fiecărui an, datele statistice
anuale conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
i) să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în
termen de 30 de zile după acordare, lista derogărilor sau a
autorizaţiilor emise operatorilor, cuprinzând numele şi adresa
operatorului, tipul operatorului (producător, procesator,
importator, fabricant de furaje pentru animale), natura derogării,
data de acordare a derogărilor şi durata de valabilitate a
derogărilor;
j) să comunice Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
orice neregulă sau încălcare comisă de către operator şi
sancţiunea aplicată;
k) să verifice modul de aplicare a regulilor specifice de
etichetare a produselor agroalimentare ecologice şi folosirea pe
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— datele statistice semestriale transmise Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către organismul de inspecţie
şi certificare aprobat ( anexa nr. 4);
— datele statistice anuale pentru anul precedent transmise
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către organismul
de inspecţie şi certificare aprobat (anexa nr. 5);
— raportul de evaluare a activităţii organismului de inspecţie
şi certificare, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
(8) Un certificat de aprobare acordat unui organism de
inspecţie şi certificare poate fi retras sau o cerere de avizare
anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:
a) activitatea sa nu este conformă cu planul-tip de inspecţie;
b) nu a corectat încălcările identificate în urma controlului
efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) nu a permis Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
să-şi desfăşoare activitatea de control şi supraveghere;
d) nu a reuşit să corecteze folosirea incorectă a termenului
„ecologic”, a trimiterilor incorecte la sistemul de certificare a
organismului de inspecţie şi certificare sau nu a utilizat
corespunzător licenţele, certificatele ori mărcile;
e) este pe cale să renunţe la această activitate, activitatea
sa urmează să fie suspendată sau organismul de inspecţie şi
certificare va fi executat prin ordin judecătoresc.
(9) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale comunică
organismului de inspecție și certificare, în termen de 14 zile,
decizia de aprobare/respingere a cererii de aprobare sau
avizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.
(10) Atunci când un organism candidat nu este mulțumit de
decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale o contestație în termen de maximum 14 zile de la data
comunicării deciziei care cuprinde și motivele contestației.
(11) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de
15 zile de la primirea contestației, organizează o întâlnire cu
participarea reprezentanților organismului de inspecție și
certificare în vederea analizării contestației și ia o nouă decizie.
(12) În cazul retragerii certificatului de aprobare unui
organism de inspecţie şi certificare, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale informează operatorii înscrişi la acest
organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare
a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia
naţională şi comunitară în domeniu, precum şi la necesitatea
încheierii unui contract cu alt organism de inspecţie şi certificare.
(13) Depunerea unei noi cereri de aprobare ca organism de
inspecţie şi certificare se face după 12 luni de la retragerea
certificatului de aprobare.
(14) În situaţia în care un organism de inspecţie şi certificare
aprobat solicită extinderea domeniilor sale de activitate, acesta
transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
următoarele documente:
— cererea pentru extinderea domeniilor sale de activitate,
cuprinsă în anexa nr. 6;
— certificatul de acreditare pentru noul domeniu emis de
organismul de acreditare, conform normei europene EN 45011;
— procedurile de inspecţie necesare pentru noul domeniu.
(15) La primirea cererii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale verifică documentele şi aprobă sau respinge această
solicitare.
Art.4. — (1) Prin excepţie de la prevederile art. (2) alin. (1)
lit. a) şi b), pe o perioadă de tranziţie care expiră la data de
31 decembrie 2008, eliberarea certificatelor de conformitate a
produselor agroalimentare ecologice se face de organisme de
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CAPITOLUL V
Reguli privind controlul şi supravegherea organismelor
de inspecţie şi certificare

ite
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Art. 6. — Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are
următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea
organismelor de inspecţie şi certificare aprobate:
a) asigură obiectivitatea controlului efectuat de organismele
de inspecţie şi certificare;
b) verifică eficacitatea controlului;
c) ia cunoştinţă de orice nereguli şi/sau încălcări constatate
şi de sancţiunile aplicate;
d) retrage aprobarea organismului de inspecţie şi certificare
în cazul în care acesta nu respectă cerinţele prevăzute la lit. a)
şi b) sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 şi 5;
e) furnizează celor interesaţi informaţii cu privire la sistemul
de acreditare/aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare;
f) organizează cursuri de pregătire şi aplicaţii practice pe
probleme de inspecţie şi certificare.
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CAPITOLUL IV
Atribuţiile autorităţii responsabile

h) decizia de certificare;
i) copia ultimului raport de inspecţie;
j) alte documente specifice operatorului.
(4) După analiza documentelor specificate la alin. (3) şi
efectuarea controlului operatorilor, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale va constata dacă:
a) activitatea operatorilor este conformă cu legislaţia
naţională şi comunitară în vigoare, identificându-se orice
neconformitate cu standardele şi procedurile de inspecţie;
b) inspecţiile au fost efectuate de un inspector calificat;
c) derularea procedurilor de inspecţie şi certificare s-a
realizat conform planului-tip de inspecţie al fiecărui organism de
inspecţie şi certificare.
(5) După fiecare control efectuat, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale întocmeşte un raport de evaluare, care va
cuprinde, dacă este cazul, şi măsurile ameliorative necesare a
fi întreprinse de organismul de inspecţie şi certificare pentru
corectarea neconformităţilor identificate. Acest raport de
evaluare stă la baza aprobării şi avizării anuale a organismelor
de inspecţie şi certificare.
(6) În urma acţiunii de control şi supraveghere a activităţii
organismelor de inspecţie şi certificare, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale acordă întregului sistem de inspecţie şi
certificare sau numai unei componente a schemei (cum ar fi
implementarea legislaţiei sau competenţa inspectorilor etc.)
următoarele calificative:
a) nivelul satisfăcător — se acordă atunci când planul de
inspecţie şi certificare este conform cu cerinţele prezentului
ordin, cu norma europeană EN 45011 şi cu legislaţia comunitară
şi naţională în vigoare;
b) nivelul probleme minore — se acordă atunci când există
nereguli sau încălcări minore, probleme izolate, erori etc., ce nu
reprezintă probleme extinse sau semnificative şi nu afectează
desfăşurarea activităţii de inspecţie şi certificare. În această
situaţie se solicită organismului de inspecţie şi certificare mai
multe informaţii care să clarifice motivele neregulilor sau
încălcărilor şi confirmarea rezolvării acestora;
c) nivelul nesatisfăcător — se acordă atunci când neregulile,
încălcările, problemele, motivele de îngrijorare, erorile etc. indică
faptul că activitatea organismului de inspecţie şi certificare nu
are nivelul de performanţă cerut. În această situaţie, organismul
de inspecţie şi certificare, în termen de 30 de zile, prezintă o
explicaţie şi confirmă prin dovezi că s-au aplicat acţiunile
corective necesare;
d) avertismentul scris — se aplică în cazul neregulilor sau
încălcărilor grave ale cerinţelor generale de inspecţie. În această
situaţie, în termen de 14 zile, organismul de inspecţie şi
certificare întreprinde acţiunile necesare pentru remedierea
problemei şi trebuie:
— să confirme că neregula sau încălcarea a fost rezolvată în
perioada menţionată;
— să prezinte dovada implementării acţiunilor corective;
— ulterior, responsabilul organismului de inspecţie şi
certificare face un control suplimentar cu martori pentru a dovedi
că acţiunile corective necesare au fost implementate, iar
neregula sau încălcarea operatorului a fost remediată;
e) interzicerea — se aplică în cazul încălcărilor grave şi
constă în retragerea aprobării organismului de inspecţie şi
certificare de a-şi desfăşura activitatea de inspecţie şi certificare
pe teritoriul României.
Art. 8. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

pe

etichetă a menţiunilor corespunzătoare, în conformitate cu
prevederile art. 5 din Regulament. De asemenea, avizează
cererea de solicitare pentru utilizarea siglei „ae” specifică
produselor ecologice controlate.
(2) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (9) şi ale art. 10
alin. (3) din Regulament, în cazul constatării unei nereguli sau
încălcări comise de operator, organismele de inspecţie şi
certificare vor aplica sancţiunile cuprinse în anexa nr. 7.
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Art.7. — (1) Controlul şi supravegherea activităţii
organismelor de inspecţie şi certificare se realizează de către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin:
a) evaluarea documentelor transmise de organismele de
inspecţie şi certificare, menţionate la art. 5 lit. f)—j);
b) inspecţii de supraveghere ce au ca obiectiv evaluarea in
situ a modului şi eficienţei activităţii organismului de inspecţie şi
certificare aprobat, în conformitate cu un program stabilit şi
aprobat în fiecare an. Inspecţiile de supraveghere se realizează
pe un eşantion de operatori, decis în fiecare an, reprezentând
1% din totalul operatorilor înscrişi la fiecare organism de
inspecţie şi certificare.
(2) Selectarea eşantionului se face în mod aleatoriu,
incluzând o gamă variată de operatori (producători, procesatori,
importatori, producători de furaje pentru animale, comercianţi),
orientat în special către operatorii care prezintă un risc ridicat
sau asupra cărora există suspiciuni/reclamaţii.
(3) În vederea efectuării controlului, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale solicită organismelor de inspecţie şi certificare
să transmită pentru fiecare operator selectat un dosar care să
cuprindă minimum următoarele documente:
a) cererea de înscriere adresată organismului de inspecţie
şi certificare;
b) contractul încheiat de operator cu organismul de inspecţie
şi certificare;
c) descrierea anuală a unităţii/chestionarul anual;
d) fişa de inspecţie a organismului de inspecţie şi certificare,
ce cuprinde lista de verificare a operatorului;
e) planul de conversie;
f) planurile fermelor;
g) planul acţiunilor corective/ameliorative ale operatorilor, cu
respectarea termenelor;
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Art. 10. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul
nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 29 august 2003, se abrogă.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
București, 9 august 2007.
Nr. 688.
ANEXA Nr.1

Către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia generală .................................................
Nr. ........................... din .....................................
CERERE

pentru obţinerea aprobării în vederea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare
din sectorul de agricultură ecologică
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Persoana juridică ..........................................., cu sediul în localitatea ..........................................., str. ..............................
nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ......................................., ţara ........................................, nr. de telefon ...............,
fax .................., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ......................., reprezentată prin responsabil ......................., solicit
aprobarea şi eliberarea „Certificatului” de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică pentru
următoarele domenii:
 producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;
 unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;
 importatori de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;
 furaje.
Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea
de inspecţie şi certificare.
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Semnătura responsabilului,
..........................................
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ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA
I D E Z V O LT Ă R I I R U R A L E

Direcţia generală ...............................

es

tin

at

M I N I S T E R U L A G R I C U LT U R I I

D

Certificat nr. ......

Organismul ........................................, cu sediul în localitatea .............................................., România ........................,
oraşul ............................................, județul ...................................., str. ............................ nr. ......, ap. ......, tel. ..........................,
fax ......, persoană responsabilă .................................., este aprobat ca organism de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică,
cu codul de identificare RO-ECO.............................. ., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
şi cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, pentru următoarele domenii :
 producţie vegetală, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;
 unităţi de procesare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;
 importatori de produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente;
 furaje.
Data:
Director general,
....................................
Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs
ANUL I

ANUL II
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ANEXA Nr. 3

Către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia generală .................................................
Nr. ........................... din .....................................
CERERE

pentru avizarea anuală a certificatului de aprobare ca organism de inspecţie şi certificare
din sectorul de agricultură ecologică
Organismul de inspecţie şi certificare ........................................., cu sediul în ................................, str. ............................,
nr. ......, ţara .................................., telefon ..........................., fax .........................., prin ............................., cu sediul în România,
orașul ...................................., județul ......................., str. .........................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul ..........................,
înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ......................., având codul unic de înregistrare nr. ................................ şi codul de
identificare .............................., reprezentată prin responsabil ..............................., solicit avizarea certificatului de aprobare în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Declar pe propria răspundere că organismul aprobat va fi liber de orice presiune comercială sau financiară în activitatea
de inspecţie şi certificare.
Semnătura responsabilului,
........................................................
ANEXA Nr. 4

or

fiz
i

ce

Numele organismului de inspecţie şi certificare ..............................
Adresa .............................................................................................
Telefon .................. fax .................. e-mail ................ web .............

el

D AT E S TAT I S T I C E S E M E S T R I A L E
Data înregistrării
Numele
Tipul
Adresa
Tipul
operatorului la
operatorului tel./fax operatorului produsului organismul de inspecție
şi certificare

rs
o

an

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. g) din ordin
Data
certificării

Tipul inspecţiei
Anunţată

Neanunţată

Sancțiuni aplicate
Data
aplicării

ite

a

pe

Data
inspecţiei

Felul
sancţiunii

ii
g

ra

tu

ANEXA Nr. 5

in

fo

rm

ăr

Către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia generală .................................................
Nr. ........................... din .....................................

D AT E S TAT I S T I C E A N U A L E

cl

Sancțiuni aplicate

Statutul

ex

Adresa
tel./fax

at

Tipul
operatorului

Felul și data inspecţiei

Data

Anunţată/
Neanunţată

În conversie

Certificat ecologic

Suprafața Producția Suprafața Producția
(ha)
(tone)
(ha)
(tone)

Data
aplicării

D

es

tin

Numele
operatorului

Nr. fișei
de înregistrare
a operatorului
la Ministerul
Agriculturii
și Dezvoltării
Rurale

us

iv

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din ordin

Felul
sancţiunii
ANEXA Nr. 6

Către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia generală .....................................
Nr. .................... din .................................
CERERE

pentru extinderea domeniilor de activitate a organismelor de inspecţie şi certificare
din sectorul de agricultură ecologică
Organismul de inspecţie şi certificare ..........................................., cu sediul în ......................................, str. .........................,
nr. ......, ţara .........................., telefon ............................, fax .........................., prin .............................................., cu sediul in
România ................................, orașul ................................., județul .................................., str. ............................ nr. ......, bl. ......,
sc. ......, sectorul ............, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................., având codul unic de înregistrare nr. ........................
şi codul de identificare ................................., reprezentată prin responsabil .............................., solicit extinderea domeniilor de
activitate cu domeniul/domeniile ........................................, în conformitate cu certificatul de acreditare conform normei europene
EN 45011 acordat pentru domeniul/domeniile solicitate.
Anexez la prezenta cerere certificatul de acreditare deplină conform normei europene EN 45 011 pentru
domeniul/domeniile de activitate.
Semnătura responsabilului,
............................................
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

L I S TA

sancţiunilor pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor în cazul constatării
de nereguli sau încălcări ale prevederilor legale în vigoare
Tipul sancţiunii

Remarcă

Modul de aplicare

Remarcă simplă
Cerere de ameliorare

— se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare
— se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de
ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare şi termenul în care va fi
remediată
— se utilizează acelaşi mod de aplicare ca şi în cazul cererii de ameliorare, dar
este însoţită de un angajament scris, contrasemnat de operator
— se utilizează însoţit de menţiunea sancţiunii ce va fi aplicată în cazul în care
operatorul nu respectă cererea de ameliorare
— avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar
— cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator
— se declasează parcela sau o parte a acesteia, pentru o durată determinată
— se declasează definitiv o parte din producţie
— se interzice operatorului comercializarea unui tip de produs ce poartă indicaţii
referitoare la modul de producţie ecologică pentru o durată determinată
— se interzice operatorului comercializarea tuturor produselor ce poartă indicaţii
referitoare la modul de producţie ecologică, pe o durată determinată

Cerere de ameliorare
printr-un angajament scris
Avertisment

ce

fiz
i

or

el

an

Declasare
şi excludere

Control suplimentar
Declasarea parcelei
Declasarea lotului
Excluderea produsului
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g
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Excluderea totală
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ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL
D E F I N A N Ț Ă R I, G A R A N Ț I I Ș I A S I G U R Ă R I

cl

us

iv

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI,
GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

D

es

tin

at

ex

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind derularea activității de emitere, în numele și în contul statului,
a garanției pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)
În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale
Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare
efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului, luând în analiză propunerea
referitoare la Normele privind derularea activității de emitere, în numele și în contul statului, a garanției pentru proiecte în domenii
prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0) și ținând seama de:
— Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.,
republicată;
— Nota de fundamentare nr. 737 din 3 august 2007, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A.;
— discuțiile și propunerile formulate în ședința din data de 23 august 2007 de către membrii Comitetului Interministerial
de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 23 august 2007,
h o t ă r ă ș t e:
Se aprobă Normele privind derularea activității de emitere,
în numele și în contul statului, a garanției pentru proiecte în

domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 23 august 2007.
Nr. 60.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ

NORME
privind derularea activității de emitere, în numele și în contul statului, a garanției pentru proiecte
în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)
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Art. 1. — Prezentele norme au fost elaborate în conformitate
cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii
de Export-Import a României EXIMBANK — S.A., republicată, și
cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea,
atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului
Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și
reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare
efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK —
S.A. în numele și în contul statului.
Art. 2. — Banca de Export-Import a României EXIMBANK —
S.A., denumită în continuare EXIMBANK, garantează, în
numele și în contul statului, creditele sau scrisorile de garanție
bancară acordate/emise la solicitarea operatorilor economici în
scopul realizării unor proiecte în domenii prioritare pentru
dezvoltarea sustenabilă a economiei românești, în concordanță
cu politica Guvernului și cu prevederile Legii nr. 96/2000,
republicată.
Art. 3. — (1) Sursa de realizare a acestor operațiuni, în
numele și în contul statului, este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea
nr. 96/2000, republicată, „Fondul pentru garanții de export,
pentru garantarea creditelor pentru bunuri și servicii destinate
exportului, a creditelor cumpărător și a investițiilor românești în
străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a
infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională,
susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului
înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și
dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor
internaționale”, denumit în continuare Fond.
(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere
stabilită de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și
Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.
Art. 4. — Garanția pentru proiecte în domenii prioritare nu
constituie ajutor de stat, fiind elaborată cu respectarea
îndrumărilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub
forma garanțiilor (Commission Notice on the Application of
Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of
guarantees), publicate în Jurnalul Oficial C 071 din 11 martie
2000.

dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea
personalului;
c) proiect eligibil — proiect care beneficiază de finanțare/
garanție din partea unei bănci, în unul dintre domeniile prioritare,
pentru alte activități decât agricultură primară (cultura plantelor,
creșterea animalelor), activitate curentă de comerț, activități
legate de organizarea și funcționarea rețelei de distribuție pentru
exportul de produse românești, tranzacții imobiliare
(cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/
închirierii);
d) credit — credit (altul decât sub forma liniei de credit) sau
scrisoare de garanție bancară acordat/emisă de către
Beneficiarul garanției în favoarea Ordonatorului;
e) riscul de credit — neplata, parțială sau integrală, de către
Ordonator a creditului (principalului) sau executarea de către
Beneficiarul garanției a scrisorii de garanție bancară;
f) Convenție de garantare — contractul în baza căruia se
emite scrisoarea de garanție, în care sunt menționate părțile
implicate, condițiile de garantare specifice etc.;
g) soldul creditului — soldul finanțării (principalul)
nerambursat la scadență și exigibil la data cererii de executare
sau soldul scrisorii de garanție bancară, existent la data cererii
de executare;
h) Beneficiarul garanției — banca finanțatoare care acordă
Ordonatorului creditul pentru realizarea proiectului eligibil;
i) Ordonator — operator economic care desfășoară activitate
de producție și/sau prestare de servicii, cu care Beneficiarul
garanției încheie un contract pentru finanțarea/garantarea
realizării unui proiect eligibil;
j) valoarea garanției — valoarea menționată în scrisoarea de
garanție, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din soldul
creditului. Dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente
contractului de credit/scrisorii de garanție bancară, precum și
costurile aferente emiterii garanției nu sunt incluse în valoarea
garanției;
k) valoarea de executare a garanției — suma ce urmează a
fi plătită de către EXIMBANK Beneficiarului garanției ca urmare
a producerii riscului de credit, până la concurența valorii
rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului
nerambursat a principalului creditului garantat/scrisorii de
garanție bancară executate. Valoarea de executare a garanției
se determină în moneda creditului;
l) procent garantat — partea din principalul creditului/
scrisoarea de garanție bancară care este acoperită de garanție,
exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de
maximum 80%;
m) perioada de valabilitate a garanției — perioada de la data
intrării în vigoare a garanției și până la data expirării creditului,
la care se adaugă o perioadă ulterioară de 60 de zile
calendaristice.

tu

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

CAPITOLUL II
Definiții
Art. 5. — În sensul prezentelor norme se definesc următorii
termeni:
a) garanție — angajament asumat de EXIMBANK, în calitate
de Garant, în numele și în contul statului, materializat într-o
scrisoare de garanție, conform căruia EXIMBANK se obligă să
plătească Beneficiarului garanției, potrivit prevederilor
Convenției de garantare, o parte din pierderea suportată de
acesta ca urmare a producerii riscului de credit;
b) domenii prioritare — investiții românești în străinătate,
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes
public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-
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CAPITOLUL IV
Tipuri de garanții
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Art. 14. — Principalele tipuri de garanții oferite de
EXIMBANK sunt:
1. garanția EXIMBANK pentru internaționalizare (investiții
românești în străinătate):
a) destinată firmelor cu capital românesc de minimum 51%,
care doresc să își extindă activitatea în străinătate;
b) obiectul investiției:
— înființarea de filiale în străinătate;
— extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societăților
asociate, prin proiecte de investiții și modernizare;
— achiziționarea de acțiuni/părți sociale ale unei companii
străine. După realizarea investiției, Beneficiarul garanției trebuie
să dețină cel puțin 20% din drepturile de vot în cadrul companiei;
c) investițiile în străinătate trebuie să aibă impact semnificativ
asupra dezvoltării activității societății-mamă din România;
2. garanția pentru protecția mediului este destinată
operatorilor economici pentru garantarea finanțării de proiecte
de investiții în domeniul protecției mediului;
3. garanția pentru infrastructură este destinată operatorilor
economici pentru garantarea finanțării de proiecte de investiții
în domeniul infrastructurii;
4. garanția pentru cercetare-dezvoltare este destinată
operatorilor economici pentru garantarea finanțării de proiecte
de investiții în domeniul cercetării-dezvoltării;
5. garanția pentru dezvoltarea utilităților de interes public
este destinată operatorilor economici pentru garantarea
finanțării de proiecte de investiții în domeniul utilităților de interes
public;
6. garanția pentru ocuparea și formarea personalului este
destinată operatorilor economici pentru garantarea finanțării de
proiecte în domeniul activităților de ocupare și formare de
personal;
7. garanția pentru dezvoltarea regională este destinată
operatorilor economici pentru garantarea finanțării de proiecte
de investiții în domeniul dezvoltării regionale, atestate de
agențiile de dezvoltare regionale unde se implementează
proiectele respective.
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Art. 6. — Garanția respectă prevederile legislației comunitare
în vigoare privind condițiile care exclud existența ajutorului de
stat, respectiv:
1. Ordonatorul nu se află în dificultate, în sensul Orientărilor
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor
în dificultate1).
2. Ordonatorul este, în principiu, capabil să obțină un credit/o
garanție în condiții de piață de pe piețe financiare, fără
intervenția statului.
3. Acordarea garanției se realizează pe baza evaluării
riscurilor generate de operațiune, astfel încât comisioanele
plătite de Ordonator să asigure autofinanțarea schemei de
garanții. Comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile
obișnuite asociate cu acordarea garanțiilor, cât și costurile
administrative ale schemei și permit obținerea unui randament
normal al capitalului inițial, furnizat de stat, la demararea
schemei.
4. Schema de acordare a garanției va fi analizată cel puțin o
dată pe an.
Art. 7. — Garanția se acordă numai în completarea
garanțiilor reale/personale constituite de Ordonator/fidejusorul
Ordonatorului la creditul/scrisoarea de garanție bancară
oferit/oferită de Beneficiarul garanției.
Art. 8. — Scrisoarea de garanție emisă de EXIMBANK, în
numele și în contul statului, are următoarele caracteristici
principale:
a) este irevocabilă și necondiționată;
b) este directă și expresă;
c) este plătibilă la prima cerere scrisă a Beneficiarului
garanției;
d) are valoare determinată;
e) valoarea se reduce pro rata pe măsura îndeplinirii
obligațiilor de către Ordonator.
Art. 9. — (1) Răspunderea EXIMBANK începe la data intrării
în vigoare a scrisorii de garanție.
(2) Răspunderea EXIMBANK încetează astfel:
a) în ziua rambursării integrale a creditului sau la expirarea
valabilității scrisorii de garanție bancară;
b) la data denunțării/încetării prin acordul părților/rezilierii
contractului de credit/convenției de garantare dintre Beneficiarul
garanției și Ordonator, fără acordul prealabil al EXIMBANK;
c) în cazul producerii riscului de credit, la data când
EXIMBANK plătește valoarea de executare a garanției;
d) prin restituirea originalului scrisorii de garanție de către
Beneficiarul garanției, înainte de încheierea perioadei de
valabilitate, împreună cu declarația acestuia că aceasta a rămas
fără obiect;
e) automat la expirarea perioadei de valabilitate a garanției,
indiferent dacă originalul scrisorii de garanție, emisă în numele
și contul statului, este returnat sau nu.
Art. 10. — Perioada de valabilitate a scrisorii de garanție este
stabilită în Convenția de garantare.
Art. 11. — Garanția se acordă și se plătește în valuta
contractului de credit.

Art. 12. — (1) Acordarea garanției se realizează pe baza
aprobărilor C.I.F.G.A.
(2) Convenția de garantare va fi semnată de EXIMBANK, în
calitate de Garant, de Beneficiarul garanției și de Ordonator,
care vor lua astfel la cunoștință de drepturile și obligațiile care le
revin.
Art. 13. — Comisioanele specifice garanției se vor plăti de
către Ordonator în baza prevederilor Convenției de garantare.
Comisioanele sunt dimensionate astfel încât să acopere
riscurile, costurile administrative și să asigure o rată de
profitabilitate normală a produsului.

tu

CAPITOLUL III
Descrierea garanției

1)

CAPITOLUL V
Criterii de eligibilitate
Art. 15. — Pentru acordarea garanției, Ordonatorul trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate,
la data depunerii cererii de garantare:
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CAPITOLUL VII
Executarea garanției

a

Art. 23. — (1) Beneficiarul garanției este îndreptățit la
executarea garanției numai dacă a transmis la EXIMBANK
cererea de executare în cadrul perioadei de valabilitate a
garanției.
(2) Cererea de executare cuprinde solicitarea de plată a
valorii de executare a garanției și va fi însoțită de documente
justificative din care să rezulte soldul creditului, dovada notificării
Ordonatorului de către Beneficiarul garanției cu privire la
obligația acestuia de plată, precum și dovada inițierii de către
Beneficiarul garanției a procedurilor judiciare sau extrajudiciare
de recuperare a creanței împotriva Ordonatorului.
(3) În cazul cererii de executare a unei garanții care
contragarantează o scrisoare de garanție bancară, solicitarea
de executare a garanției va fi însoțită și de următoarele
documente: solicitarea de executare primită de către
Beneficiarul garanției din partea beneficiarului scrisorii de
garanție bancară garantate, dovada plății efectuate în contul
angajamentului asumat de către Beneficiarul garanției, copia
scrisorii de garanție bancară executate.
Art. 24. — EXIMBANK verifică încadrarea cererii de
executare în termenii și condițiile Convenției de garantare și ai
scrisorii de garanție.
Art. 25. — Beneficiarul garanției are dreptul la plata valorii
de executare a garanției o singură dată de la producerea riscului
de credit.
Art. 26. — (1) Plata valorii de executare a garanției se va face
în condițiile și în termenii prevăzuți în Convenția de garantare,
în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii
de către EXIMBANK a cererii de executare a garanției.
(2) Pentru efectuarea plății valorii de executare,
transformarea din lei în valută a sumei de plată se face de către
Garant la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuării
plății.
Art. 27. — (1) După executarea garanției, EXIMBANK va lua
toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din
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Art. 16. — Pentru obținerea unei garanții, Beneficiarul
garanției împreună cu Ordonatorul vor completa o cerere de
garantare, care va fi însoțită de documentele necesare analizei
solicitării de garantare.
Art. 17. — La cererea Ordonatorului, pe baza analizei
situației economico-financiare a acestuia, EXIMBANK poate
emite o scrisoare de intenție.
Art. 18. — (1) EXIMBANK va analiza, potrivit reglementărilor
proprii, solicitarea de emitere a garanției pe următoarele
coordonate:
a) situația economico-financiară a Ordonatorului;
b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului
de credit/ofertei de creditare/convenției de garantare;
c) prezentarea proiectului (studiului de fezabilitate, planului
de afaceri etc.) care constituie obiect al garanției solicitate;
d) riscurile asociate operațiunii de garantare;
e) alte elemente relevante pentru acordarea garanției.
(2) EXIMBANK are dreptul să solicite Ordonatorului/
Beneficiarului garanției informații suplimentare atunci când
elementele cuprinse în cererea de garantare și în documentația
furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau
pentru stabilirea condițiilor specifice ale operațiunii de garantare.
Art. 19. — În funcție de clauzele contractului de credit și în
urma analizei riscurilor asociate tranzacției, EXIMBANK
stabilește condițiile de acordare a garanției, referitor la obiectul
garanției, valoare, procent garantat, perioada de valabilitate,
comision de administrare (valoare și mod de plată), comision de
emitere, alte condiții specifice.
Art. 20. — În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a
garanției, EXIMBANK redactează Convenția de garantare. După
intrarea în vigoare a Convenției de garantare, EXIMBANK emite
scrisoarea de garanție în favoarea Beneficiarului garanției.
Art. 21. — EXIMBANK monitorizează garanțiile aprobate.
Monitorizarea garanțiilor reprezintă ansamblul de acțiuni
întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și
încetarea valabilității acesteia, acțiuni constând, în principal, în:
a) urmărirea și verificarea îndeplinirii de către Beneficiarul
garanției și Ordonator a tuturor obligațiilor asumate prin garanție,
la termenele și în condițiile prevăzute de respectivele
documente;
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CAPITOLUL VI
Acordarea și monitorizarea garanției

b) urmărirea periodică a stadiului derulării creditului, pe baza
situațiilor furnizate de către Beneficiarul garanției, conform
prevederilor Convenției de garantare;
c) urmărirea modului de derulare a proiectului garantat;
d) urmărirea situației financiare a Ordonatorului, pe baza
documentației financiare aferente puse la dispoziția EXIMBANK,
conform prevederilor Convenției de garantare, și actualizarea,
după caz, a încadrării Ordonatorului în categoria de performanță
financiară, conform procedurilor interne ale EXIMBANK.
Art. 22. — (1) În cazul în care Beneficiarul garanției și
Ordonatorul intenționează să modifice condițiile inițiale de
acordare a creditului, vor solicita Garantului acordul cu privire la
orice modificare adusă contractului de credit/scrisorii de garanție
bancară și totodată vor solicita modificarea condițiilor inițiale de
acordare a garanției, pe toată perioada de valabilitate a
garanției.
(2) În cazul în care C.I.F.G.A. a aprobat modificarea
condițiilor inițiale ale garanției, iar părțile nu au semnat actul
adițional la Convenția de garantare în termen de maximum 15
zile lucrătoare de la data primirii înștiințării, aprobarea își pierde
valabilitatea, rămânând în vigoare garanția inițială.

tu

a) nu înregistrează capital propriu negativ, conform
rezultatelor financiare de la sfârșitul anului anterior solicitării
garanției;
b) nu figurează cu credite restante în baza de date a CRB și
nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în
ultimele 12 luni în baza de date a CIP;
c) nu înregistrează datorii restante către bugetul general
consolidat al statului;
d) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenței, conform
legislației în vigoare;
e) prezintă băncii garanții colaterale pentru cel puțin 20% din
valoarea creditului;
f) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu instituțiile statului,
inclusiv cu EXIMBANK.
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CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

fondurile statului, atât împotriva Ordonatorului, cât și împotriva
oricărei alte persoane asupra căreia Ordonatorul și-a transferat

Art. 28. — În scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK
va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobării
C.I.F.G.A.
Art. 29. — Prezentele norme intră în vigoarea la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

obligațiile.
(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin
corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, conform prevederilor
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legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală.
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