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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Steaua României
în grad de Cavaler, cu însemn de război
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A și ale art. 75 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
în semn de recunoștință și apreciere pentru devotamentul excepțional
dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operațiuni din
Afganistan, în care și-a sacrificat viața,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă post-mortem Ordinul național Steaua României în
grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului (I.) Alexandrescu T. Dragoș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 1 septembrie 2008.
Nr. 863.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Medaliei naționale
Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn de război
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
în semn de recunoștință și apreciere pentru devotamentul excepțional
dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operațiuni din
Afganistan, în urma căreia au fost răniți,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Medalia națională Serviciul Credincios clasa a II-a,
cu însemn de război:
— sergentului major (I.) Matei Gh. Gheorghe Irinel;
— soldatului (Au.) Butoi D. Ionuț Claudiu;
— fruntașului (I.) Angelescu N. Dumitru Bogdan;
— soldatului (I.) Mihai D. Dumitru Marius.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 1 septembrie 2008.
Nr. 864.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea
nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea
prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexele nr. 1—5 la Hotărârea Guvernului
nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul
preuniversitar, precum și durata de școlarizare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august
2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1—5 la prezenta hotărâre.
Art. II. — Nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 1—5 la
Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare,
se aplică începând cu anul școlar 2008—2009.

Art. III. — Promoțiile școlarizate în baza Hotărârii Guvernului
nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, vor finaliza studiile în
conformitate cu planurile de învățământ și programele școlare
aprobate în condițiile legii.
Art. IV. — Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind
aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru
care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar,
precum și durata de școlarizare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va
republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
București, 13 august 2008.
Nr. 866.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002)

N O M E N C L AT O R U L

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala de arte și meserii,
clasele a IX-a — a X-a — nivelul 1 de calificare
a) Învățământ profesional
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Domeniul

Mecanică

Electromecanică
Electronică automatizări
Chimie industrială

Calificarea
profesională

Lucrător în lăcătușerie mecanică structuri
Lucrător în prelucrări la rece
Lucrător în prelucrări la cald
Lucrător în obținerea și prelucrarea metalelor
Lucrător în mecanică de motoare
Lucrător în mecanică de montaj, întreținere și reparații
Lucrător în mecanică fină
Lucrător în foraj, extracție, tratare petrol și gaze
Lucrător mașinist utilaje
Lucrător în marină
Lucrător în mecanică agricolă și forestieră
Lucrător operator în energetică
Lucrător în electromecanică
Lucrător feroviar
Lucrător în electronică
Lucrător în chimie industrială

Codul
calificării

1.01.25.07.001
1.01.28.07.002
1.01.24.06.003
1.01.24.06.004
1.01.28.07.005
1.01.25.07.006
1.01.25.07.007
1.01.06.03.008
1.01.28.07.009
1.01.50.13.010
1.01.28.01.011
1.02.35.03.012
1.02.28.07.013
1.02.49.13.014
1.03.26.05.015
1.04.20.04.016
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Nr.
crt.

Calificarea
profesională

Domeniul

17.

Codul
calificării

Lucrător în industria ceramicii

1.05.23.09.017

Lucrător în industria lianților

1.05.23.09.018

Lucrător în industria sticlei

1.05.23.09.019

Lucrător în electrotehnică

1.06.27.05.020

21.

Lucrător în structuri pentru construcții

1.07.41.10.021

22.

Lucrător finisor pentru construcții

1.07.41.10.022

Lucrător instalator pentru construcții

1.07.41.10.023

24.

Lucrător în izolații

1.07.41.10.024

25.

Lucrător pentru drumuri și căi ferate

1.07.42.10.025

26.

Lucrător în gospodărie agroturistică

1.08.01.01.026

Lucrător în cultura plantelor

1.08.01.01.027

Lucrător în creșterea animalelor

1.08.01.01.028

18.

Materiale de construcții

19.
20.

23.

27.

Electric

Construcții, instalații și lucrări publice

Agricultură

28.
29.

Silvicultură

Lucrător în silvicultură și exploatări forestiere

1.09.02.08.029

30.

Comerț

Lucrător în comerț

1.10.45.16.030

Lucrător în hoteluri

1.11.55.19.031

Lucrător în alimentație

1.11.56.19.032

Lucrător în morărit și panificație

1.12.10.11.033

Lucrător în prelucrare carne, pește, lapte, legume
și fructe

1.12.10.11.034

35.

Lucrător în industria alimentară extractivă

1.12.10.11.035

36.

Lucrător în industria alimentară fermentativă

1.12.10.11.036

37.

Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

1.13.16.08.037

Lucrător în tâmplărie

1.13.16.08.038

39.

Lucrător în sculptură

1.13.16.08.039

40.

Lucrător în filatură-țesătorie

1.14.13.12.040

Lucrător în finisarea textilelor și a pielii

1.14.15.12.041

Lucrător în tricotaje-confecții

1.14.14.12.042

Lucrător în confecții piele și înlocuitori

1.14.15.12.043

31.
32.

Turism și alimentație

33.
34.

38.

41.
42.

Industrie alimentară

Fabricarea produselor din lemn

Industrie textilă și pielărie

43.
44.

Tehnici poligrafice

Lucrător poligraf

1.15.18.15.044

45.

Estetica și igiena corpului omenesc

Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc

1.16.86.21.045

b) Învățământ vocațional
1.

Teologic

Cântăreț (cantor)

NOTĂ:

1. Durata studiilor pentru școala de arte și meserii — nivelul 1 de calificare este de 2 ani — clasele a IX-a — a X-a.
2. Durata studiilor pentru școala de cântăreți — nivelul 1 de calificare pentru „Cântăreț (cantor)” este de 2 ani.
3. Pentru învățământul seral durata de studiu se prelungește conform planurilor-cadru de învățământ aprobate de
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
4. Pentru calificările profesionale care pot fi școlarizate prin învățământul special, în funcție de gradul de deficiență, se
modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
5. Pentru învățământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pregătirea
profesională și pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcție de recomandarea Comisiei de
expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcțiile de muncă și protecție socială județene/a municipiului București.
6. Pentru Programul „A doua șansă” — învățământ secundar inferior, durata studiilor este stabilită conform planurilorcadru aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002)

N O M E N C L AT O R U L

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala de arte și meserii,
clasa a XI-a — an de completare — nivelul 2 de calificare
a) Învățământ profesional
Nr.
crt.

Calificarea
profesională

Domeniul

Codul
calificării

1.

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

2.01.33.07.001

2.

Lăcătuș construcții navale

2.01.30.07.002

3.

Tubulator naval

2.01.30.07.003

4.

Constructor-montator de structuri metalice

2.01.25.07.004

5.

Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

2.01.25.07.005

6.

Tinichigiu vopsitor auto

2.01.45.07.006

7.

Strungar

2.01.28.07.007

8.

Frezor-rabotor-mortezor

2.01.28.07.008

9.

Rectificator

2.01.28.07.009

10.

Sculer matrițer

2.01.28.07.010

11.

Sudor

2.01.25.07.011

12.

Turnător

2.01.24.06.012

13.

Forjor-tratamentist

2.01.24.06.013

14.

Modelier

2.01.24.06.014

15.

Furnalist

2.01.24.06.015

16.

Oțelar

2.01.24.06.016

17.

Metalurgist neferoase

2.01.24.06.017

Laminorist

2.01.24.06.018

Trefilator trăgător

2.01.24.07.019

20.

Constructor cuptoare metalurgice

2.01.19.06.020

21.

Mecanic aeronave

2.01.30.07.021

22.

Lăcătuș construcții structuri aeronave

2.01.30.07.022

23.

Mecanic utilaje și instalații în industrie

2.01.33.07.023

24.

Mecanic agregate rotative termoenergetice

2.01.35.03.024

25.

Mecanic echipamente pentru foraj extracție

2.01.33.03.025

26.

Motorist nave

2.01.30.13.026

27.

Mecanic auto

2.01.45.13.027

28.

Mecanic de mecanică fină

2.01.33.07.028

29.

Optician montator aparatură optico-mecanică

2.01.33.07.029

30.

2.01.28.07.030

32.

Operator la mașini cu comandă numerică
Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția
gazelor
Operator sonde

33.

Mașinist utilaje cale și terasamente

2.01.30.13.033

34.

Mașinist utilaje portuare

2.01.30.13.034

35.

Marinar

2.01.30.13.035

36.

Mecanic agricol

2.01.33.07.036

18.
19.

31.

Mecanică

2.01.06.03.031
2.01.06.03.032
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Nr.
crt.

Calificarea
profesională

Domeniul

Codul
calificării

37.

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

2.01.33.07.037

38.

Lăcătuș mecanic prestări servicii

2.01.95.07.038

39.

Mecanic forestier

2.01.02.08.039

40.

Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare
și de termoficare

2.02.35.03.040

41.

Operator în centrale hidroelectrice

2.02.35.03.041

42.

Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave

2.02.30.07.042

43.

Electromecanic utilaje și instalații industriale

2.02.33.07.043

44.

Electromecanic nave

2.02.33.07.044

Electromecanic material rulant

2.02.33.07.045

46.

Electromecanic centrale electrice

2.02.35.03.046

47.

Electromecanic utilaje și instalații comerciale,
electrocasnice și din industria alimentară

2.02.33.07.047

48.

Frigotehnist

2.02.33.07.048

49.

Lucrător trafic feroviar

2.02.49.13.049

50.

Agent comercial feroviar

2.02.49.13.050

Electronist aparate și echipamente

2.03.26.05.051

Electronist rețele de telecomunicații

2.03.61.05.052

53.

Operator industria chimică anorganică

2.04.20.04.053

54.

Operator industria de medicamente și produse
cosmetice

2.04.21.04.054

Operator industria chimică organică

2.04.20.04.055

56.

Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie

2.04.20.04.056

57.

Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

2.04.22.04.057

58.

Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei

2.04.17.04.058

59.

Operator în industria ceramicii brute

2.05.23.09.059

Operator ceramică fină

2.05.23.09.060

Sticlar

2.05.23.09.061

62.

Operator lianți și prefabricate

2.05.23.10.062

63.

Electrician constructor

2.06.35.05.063

64.

Electrician exploatări miniere

2.06.08.05.064

65.

Electrician nave

2.06.50.05.065

66.

Confecționer produse electrotehnice

2.06.27.05.066

67.

Electrician exploatare joasă tensiune

2.06.35.03.067

Electrician aparate și echipamente electrice
și energetice

2.06.35.03.068

69.

Electrician protecții prin relee, automatizări
și măsurători în instalații energetice

2.06.35.03.069

70.

Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice

2.06.35.03.070

71.

Electrician echipamente pentru foraj — extracție

2.06.06.03.071

72.

Electrician de întreținere și reparații aparatură
electrocasnică

2.06.95.05.072

73.

Constructor structuri monolite

2.07.41.10.073

Fierar betonist-montator prefabricate

2.07.41.10.074

Zidar-pietrar-tencuitor

2.07.41.10.075

45.

51.
52.

55.

60.
61.

68.

74.
75.

Electromecanică

Electronică automatizări

Chimie industrială

Materiale de construcții

Electric

Construcții, instalații și lucrări publice
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Nr.
crt.

Calificarea
profesională

Domeniul

Codul
calificării

76.

Dulgher-tâmplar-parchetar

2.07.41.10.076

77.

Mozaicar-montator placaje

2.07.41.10.077

78.

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

2.07.41.10.078

79.

Instalator rețele de distribuție locale și magistrale
de gaze

2.07.42.10.079

80.

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

2.07.41.10.080

81.

Instalator instalații de încălzire centrală

2.07.41.10.081

82.

Instalator instalații de ventilare și de condiționare

2.07.41.10.082

83.

Izolator

2.07.41.10.083

84.

Constructor căi ferate

2.07.42.10.084

85.

Constructor drumuri și poduri

2.07.42.10.085

86.

Constructor lucrări hidrotehnice

2.07.42.10.086

87.

Agricultor culturi de câmp

2.08.01.01.087

88.

Lucrător în agroturism

2.08.01.01.088

89.

Lucrător în agricultură ecologică

2.08.01.01.089

Piscicultor și prelucrător de pește

2.08.03.01.090

Horticultor

2.08.01.01.091

92.

Fermier montan

2.08.01.01.092

93.

Zootehnist

2.08.01.01.093

94.

Apicultor-sericicultor

2.08.01.01.094

Pădurar

2.09.02.08.095

Recepționer-distribuitor

2.10.45.16.096

Comerciant-vânzător

2.10.45.16.097

Lucrător hotelier

2.11.55.19.098

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

2.11.56.19.099

Cofetar-patiser

2.11.56.19.100

101.

Bucătar

2.11.56.19.101

102.

Morar-silozar

2.12.10.11.102

103.

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

2.12.10.11.103

104.

Preparator produse din carne și pește

2.12.10.11.104

105.

Operator în prelucrarea legumelor și fructelor

2.12.10.11.105

Preparator produse din lapte

2.12.10.11.106

107.

Operator în industria uleiului

2.12.10.11.107

108.

Operator în industria zahărului și produselor zaharoase

2.12.10.11.108

109.

Operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase

2.12.11.11.109

110.

Operator în industria malțului și a berii

2.12.11.11.110

111.

Operator la producerea semifabricatelor pe bază
de lemn

2.13.16.08.111

Operator la fabricarea cherestelei

2.13.16.08.112

Tâmplar universal

2.13.16.08.113

114.

Tapițer-plăpumar-saltelar

2.13.16.08.114

115.

Sculptor-intarsier

2.13.16.08.115

90.
91.

95.
96.
97.

Agricultură

Silvicultură
Comerț

98.
99.
100.

106.

Turism și alimentație

Industrie alimentară

112.
113.

Fabricarea produselor din lemn
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Nr.
crt.

Calificarea
profesională

Domeniul

Codul
calificării

116.

Filator

2.14.13.12.116

117.

Țesător

2.14.13.12.117

118.

Finisor produse textile

2.14.13.12.118

119.

Tricoter-confecționer

2.14.14.12.119

120.

Confecționer produse textile

2.14.14.12.120

Croitor îmbrăcăminte după comandă

2.14.14.12.121

122.

Cizmar

2.14.15.12.122

123.

Confecționer articole din piele și înlocuitori

2.14.15.12.123

124.

Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori

2.14.15.12.124

125.

Marochiner

2.14.15.12.125

126.

Finisor piele

2.14.15.12.126

127.

Operator montaj copiat tipar de probă

2.15.18.15.127

Tipăritor ofset

2.15.18.15.128

Legător

2.15.18.15.129

121.

128.

Industrie textilă și pielărie

Tehnici poligrafice

129.
130.

Estetica și igiena corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

2.16.86.21.130

131.

Producție media

Operator producție și exploatare film

2.17.59.15.131

b) Învățământ vocațional
1.

Teologic

Dascăl (catehet)

NOTĂ:

1. Durata studiilor pentru anul de completare — nivelul 2 de calificare este de un an — clasa a XI-a.
2. Durata studiilor pentru școala de cântăreți — nivelul 2 de calificare pentru „Dascăl (catehet)” este de 3 ani.
3. Pentru învățământul seral durata de studiu se prelungește conform planurilor-cadru de învățământ aprobate de
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
4. Anul de completare poate fi urmat de absolvenții clasei a X-a școală de arte și meserii cu certificat de absolvire și cu
certificat de calificare profesională nivel 1, care s-au pregătit în domeniul menționat.
5. Pentru calificările profesionale care pot fi școlarizate prin învățământul special, în funcție de gradul de deficiență, se
modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
6. Pentru învățământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pregătirea
profesională și pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcție de recomandarea Comisiei de
expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcțiile de muncă și protecție socială județene/a municipiului București.
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002)

N O M E N C L AT O R U L

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin liceu — nivelul 3 de calificare
a) Liceu (ciclul inferior și ciclul superior) — filiera tehnologică
Nr.
crt.

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Codul calificării

1.

Turism și alimentație

Tehnician în turism

3.11.55.19.001

2.

Economic

Tehnician în activități de poștă

3.19.53.14.002

Economic

Tehnician în activități economice

3.19.74.16.003

4.

Economic

Tehnician în administrație

3.19.82.18.004

5.

Comerț

Tehnician în achiziții și contractări

3.10.96.16.005

Agricultură

Tehnician agronom

3.08.01.01.006

Agricultură

Tehnician horticultor

3.08.01.01.007

Agricultură

Tehnician zootehnist

3.08.01.01.008

3.

6.
7.
8.

Servicii

Resurse
naturale
și protecția
mediului
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Nr.
crt.

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

9
Codul calificării

9.

Agricultură

Tehnician în agricultură ecologică

3.08.01.01.009

10.

Agricultură

Tehnician în agroturism

3.08.01.01.010

11.

Agricultură

Tehnician agromontan

3.08.01.01.011

12.

Agricultură

Tehnician veterinar

3.08.75.01.012

13.

Agricultură

Tehnician pentru animale de companie

3.08.01.01.013

14.

Silvicultură

Tehnician în silvicultură și exploatări
forestiere

3.09.02.08.014

15.

Protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția calității
mediului

3.20.02.02.015

16.

Protecția mediului

Tehnician hidrometeorolog

3.20.02.02.016

17.

Chimie industrială

Tehnician chimist de laborator

3.04.20.04.017

18.

Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

3.12.10.11.018

19.

Industrie alimentară

Tehnician în prelucrarea produselor
de origine animală

3.12.10.11.019

20.

Industrie alimentară

Tehnician în morărit, panificație
și produse făinoase

3.12.10.11.020

21.

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară
fermentativă și în prelucrarea
legumelor și fructelor

3.12.10.11.021

22.

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară
extractivă

3.12.10.11.022

23.

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă
și amenajări interioare

3.13.16.08.023

24.

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician proiectant produse finite
din lemn

3.13.16.08.024

25.

Electronică automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

3.03.62.14.025

26.

Producție media

Tehnician operator procesare
text/imagine

3.17.18.15.026

27.

Construcții, instalații și lucrări publice

Tehnician desenator pentru construcții
și instalații

3.07.41.10.027

28.

Mecanică

Tehnician mecatronist

3.03.62.07.028

Electronică automatizări

Tehnician de telecomunicații

3.03.61.14.029

30.

Mecanică

Tehnician proiectant CAD

3.01.62.14.030

31.

Electric

Tehnician electrician electronist auto

3.06.33.05.031

32.

Textile pielărie

Tehnician designer vestimentar

3.14.14.12.032

33.

Materiale de construcții

Tehnician în industria sticlei și
ceramicii

3.05.23.09.033

34.

Electric

Tehnician în instalații electrice

3.06.33.05.034

35.

Electronică automatizări

Tehnician operator telematică

3.03.62.05.035

36.

Electronică automatizări

Tehnician în automatizări

3.03.33.05.036

29.

Tehnic

b) Liceu (ciclul superior) — prin ruta școala de arte și meserii + anul de completare
Nr.
crt.

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Codul calificării

1.

Estetica și igiena corpului omenesc

Coafor stilist

3.16.86.21.001

2.

Turism și alimentație

Tehnician în hotelărie

3.11.55.19.002

Comerț

Tehnician în activități de comerț

3.10.45.16.003

4.

Turism și alimentație

Tehnician în gastronomie

3.11.56.19.004

5.

Turism și alimentație

Organizator banqueting

3.11.55.19.005

3.

Servicii
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crt.

6.
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Profilul

Resurse
naturale
și protecția
mediului

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Codul calificării

Agricultură

Tehnician în agricultură

3.08.01.01.006

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

3.12.10.11.007

8.

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

3.13.16.08.008

9.

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere
și reparații

3.01.33.07.009

10.

Mecanică

Tehnician prelucrări mecanice

3.01.28.07.010

11.

Electronică automatizări

Tehnician electronist

3.03.26.05.011

12.

Electric

Tehnician electrotehnist

3.03.33.05.012

13.

Electromecanic

Tehnician electromecanic

3.02.33.07.013

14.

Electric

Tehnician energetician

3.06.35.03.014

15.

Construcții, instalații și lucrări

Tehnician în construcții și lucrări
publice

3.07.41.10.015

16.

Construcții, instalații si lucrări

Tehnician instalator pentru construcții

3.07.41.10.016

17.

Industria textilă și pielărie

Tehnician în industria textilă

3.14.13.12.017

18.

Industria textilă și pielărie

Tehnician în industria pielăriei

3.14.15.12.018

19.

Mecanică

Tehnician transporturi

3.01.49.13.019

Electric

Tehnician metrolog

3.06.33.07.020

Electronică automatizări

Tehnician operator roboți industriali

3.03.62.07.021

22.

Mecanică

Tehnician prelucrări pe mașini
cu comandă numerică

3.01.28.05.022

23.

Materiale de construcții

Tehnician în industria materialelor
de construcții

3.05.23.09.023

24.

Chimie industrială

Tehnician în chimie industrială

3.04.20.04.024

25.

Tehnici poligrafice

Tehnician poligraf

3.15.18.15.025

26.

Producție media

Tehnician audio-video

3.17.59.15.026

27.

Producție media

Tehnician producție film și televiziune

3.15.59.15.027

28.

Producție media

Tehnician multimedia

3.15.59.15.028

29.

Tehnici poligrafice

Tehnician producție poligrafică

3.15.18.15.029

30.

Mecanică

Tehnician construcții navale

3.01.30.13.030

31.

Electromecanică

Tehnician aviație

3.02.30.13.031

32.

Electromecanică

Tehnician instalații de bord (avion)

3.02.30.13.032

33.

Mecanică

Tehnician prelucrări la cald

3.01.24.06.033

7.

20.
21.

Tehnic

c) Liceu — filiera vocațională
Nr.
crt.

1.

Calificarea
profesională

Profilul

Instructor sportiv

—

2.

Preot

—

3.

Ecleziarh

—

4.

Custode de sală muzeu

—

Supraveghetor sală muzeu — artă ecleziastică

—

6.

Egumen/egumenă

—

7.

Arhivar

—

8.

Tehnician pentru tehnici artistice — patrimoniu

—

5.

Sportiv

Codul
calificării

Teologic

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 635/3.IX.2008
Nr.
crt.

Calificarea
profesională

Profilul

9.

Codul
calificării

Personal de cult în studii biblice

—

10.

Personal de cult în evidență și contabilitate bisericească

—

11.

Personal de cult în păstrarea patrimoniului bisericesc

—

12.

Personal de cult în muzică religioasă și instrumentală

—

13.

Instructor pentru activități extrașcolare și socialmisionare

—

14.

Ghid turism religios

—

15.

Operator mass-media pentru activități social-misionare

—

16.

Animator pentru activități religioase și catehetice

—

17.

Pedagog școlar

—

18.

Educator-învățător

—

Instructor animator, instructor de educație extrașcolară

—

20.

Bibliotecar studii medii

—

21.

Documentarist

—

22.

Mediator școlar

—

23.

Corist

—

Instrumentist

—

25.

Instructor muzical

—

26.

Corepetitor

—

27.

Instructor coregraf

—

Instructor dans sportiv

—

29.

Instructor animator

—

30.

Balerin/Dansator

—

19.
Pedagogic

24.
Muzică

28.
Coregrafie

31.

Teatru

Instructor de teatru

—

32.

Patrimoniu cultural

Conservare-restaurare

—

Tehnician pentru tehnici artistice

—

Desenator tehnic pentru arhitectură și design

—

Tehnician machetist

—

33.
34.

Arte vizuale

35.
NOTĂ:

1. Durata studiilor pentru liceu (ciclul inferior și ciclul superior) — nivelul 3 de calificare este de 4 ani.
2. Durata studiilor pentru liceu (ciclul superior) — prin ruta școala de arte și meserii + anul de completare este de 2 ani.
3. Durata studiilor pentru „Preot”, „Ecleziarh”, „Custode de sală muzeu”, „Supraveghetor sală muzeu — artă ecleziastică”,
„Egumen/egumenă”, „Arhivar”, „Tehnician pentru tehnici artistice — patrimoniu” este de 4—5 ani.
4. Pentru învățământul seral durata de studiu se prelungește conform planurilor-cadru de învățământ aprobate de
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
5. Pentru calificările profesionale care pot fi școlarizate prin învățământul special, în funcție de gradul de deficiență, se
modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
6. Pentru învățământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pregătirea
profesională și pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcție de recomandarea Comisiei de
expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcțiile de muncă și protecție socială județene/a municipiului București.
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ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002)

N O M E N C L AT O R U L

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala postliceală — nivelul 3 avansat de calificare

Nr.
crt.

Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

Codul calificării

1.

Tehnician proiectant în construcția de mașini

3.01.72.07.001

2.

Tehnician tehnolog mecanic

3.01.72.07.002

3.

Tehnician operator mașini cu comandă numerică

3.01.72.07.003

4.

Tehnician mecanic — instalații hidropneumatice

3.01.72.07.004

Tehnician mecanic celulă și sisteme de propulsie
pentru aeronave

3.01.72.07.005

6.

Tehnician optometrist

3.01.26.07.006

7.

Tehnician ortoprotezist

3.01.26.07.007

8.

Optician

3.01.26.07.008

9.

Administrator rețele locale și de comunicații

3.21.62.14.009

Analist programator

3.21.62.14.010

Tehnician echipamente periferice și birotică

3.21.95.14.011

12.

Tehnician echipamente de calcul

3.21.95.14.012

13.

Tehnician infrastructură rețele telecomunicații

3.21.95.14.013

14.

Tehnician electronist telecomunicații

3.03.61.05.014

15.

Tehnician electronist echipamente de automatizare

3.03.33.05.015

Tehnician electronist electronică industrială

3.03.33.05.016

17.

Tehnician aparate electromedicale

3.03.26.07.017

18.

Tehnician în echipamente biomedicale

3.03.26.07.018

19.

Tehnician electroenergetician

3.22.35.03.019

Tehnician termoenergetician

3.22.35.03.020

21.

Tehnician hidroenergetician

3.22.35.03.021

22.

Normator în construcții

3.07.41.10.022

23.

Topograf în construcții

3.07.41.10.023

24.

Tehnician devize și măsurători în construcții

3.07.41.10.024

25.

Desenator în construcții și arhitectură

3.07.41.10.025

26.

Tehnician în industria cimentului

3.07.23.09.026

27.

Merceolog gestionar pentru materiale de construcții
și instalații

3.07.41.09.027

28.

Laborant pentru construcții

3.07.41.10.028

29.

Proiectant restaurări și reparații clădiri

3.07.41.10.029

30.

Tehnician edilitar

3.07.42.10.030

31.

Tehnician construcții hidrotehnice

3.07.42.10.031

32.

Tehnician drumuri și poduri

3.07.42.10.032

33.

Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului

3.07.42.10.033

34.

Tehnician electromecanic auto

3.26.33.13.034

Tehnician transporturi auto interne și internaționale

3.26.49.13.035

Tehnician diagnostic auto

3.26.33.13.036

Asistent de gestiune în transporturi

3.26.49.13.037

5.

Mecanică

10.
11.

16.

20.

35.
36.
37.

Informatică

Electronică automatizări

Energetică

Construcții, instalații și lucrări publice

Transporturi
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Nr.
crt.

Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

13

Codul calificării

38.

Agent feroviar

3.26.49.13.038

39.

Operator portuar

3.26.49.13.039

40.

Tehnician instructor auto

3.26.49.13.040

41.

Tehnician exploatări forestiere

3.13. 02.08.041

Tehnician produse finite din industria lemnului

3.13.16.08.042

Designer în industria lemnului

3.13.16.08.043

Constructor-restaurator de orgi și tâmplărie artizanală

3.13.16.08.044

Tehnician silvic

3.09.02.08.045

Tehnician activități de agroturism montan

3.08.01.01.046

Tehnician cadastru funciar-topograf

3.08.01.01.047

48.

Tehnician protecția plantelor

3.08.01.01.048

49.

Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui

3.12.10.11.049

50.

Tehnician siloz, morărit și procesare nutreț

3.12.10.11.050

Tehnician pentru panificație și produse făinoase

3.12.10.11.051

52.

Tehnician dietetician

3.12.10.11.052

53.

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

3.12.10.11.053

54.

Tehnician meteorolog

3.20.02.02.054

Tehnician hidrolog

3.20.02.02.055

Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

3.20.02.02.056

57.

Tehnician chimist

3.04.20.04.057

58.

Proiectant decorațiuni interioare

3.23.96.16.058

59.

Designer industrial

3.23.96.16.059

Agent operațiuni expediție și transport intern
și internațional

3.23.49.13.060

61.

Bibliotecar studii medii

3.23.91.22.061

62.

Tehnician în activități de secretariat

3.23.82.18.062

63.

Detectiv particular

3.23.84.18.063

64.

Agent comercial

3.10.45.16.064

65.

Asistent manager

3.10.45.16.065

Tehnician activități comerciale

3.10.45.16.066

Tehnician în comerț internațional

3.10.45.16.067

68.

Agent expediție și logistică

3.10.53.16.068

69.

Tehnician decorator spații comerciale

3.10.96.16.069

70.

Agent de turism-ghid

3.11.79.19.070

71.

Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație

3.11.55.19.071

Asistent manager unități hoteliere

3.11.55.19.072

73.

Tehnician nutriționist

3.11.86.19.073

74.

Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții

3.11.55.19.074

75.

Creator — structura și proiectarea țesăturilor

3.14.13.12.075

76.

Creator-proiectant articole din piele și înlocuitori

3.14.15.12.076

Creator — structura și proiectarea tricoturilor

3.14.13.12.077

78.

Creator-proiectant îmbrăcăminte

3.14.14.12.078

79.

Designer vestimentar

3.14.14.12.079

42.
43.

Fabricarea produselor din lemn

44.
45.

Silvicultură

46.
47.

51.

55.
56.

60.

66.
67.

72.

77.

Agricultură

Industrie alimentară

Protecția mediului

Servicii

Comerț

Turism și alimentație

Textile-pielărie
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Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

Codul calificării

80.

Tehnician iluminare filmare

3.17.59.15.080

81.

Tehnoredactor

3.17.59.15.081

82.

Cameraman-fotoreporter

3.17.59.15.082

83.

Designer pentru publicitate

3.17.73.15.083

Redactor pentru publicitate

3.17.73.15.084

85.

Asistent producător film TV

3.17.59.15.085

86.

Operator sunet

3.17.59.15.086

87.

Asistent regizor artistic

3.17.59.15.087

88.

Editor de imagine

3.17.59.15.088

89.

Asistent de gestiune

3.19.69.17.089

90.

Funcționar bancar

3.19.74.17.090

Agent fiscal

3.19.74.18.091

92.

Agent vamal

3.19.74.17.092

93.

Operator economic diriginte oficiu poștal

3.19.53.14.093

94.

Cosmetician

3.16.86.21.094

Stilist

3.16.86.21.095

96.

Tehnician maseur

3.16.86.21.096

97.

Pedagog școlar

3.18.85.20.097

98.

Ergoterapeut

3.18.87.21.098

99.

Asistent medical de radiologie

3.18.86.21.099

100.

Tehnician acustician audioprotezist

3.18.86.21.100

101.

Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

3.18.87.21.101

Asistent medical generalist

3.18.86.21.102

103.

Asistent medical de igienă și sănătate publică

3.18.86.21.103

104.

Asistent medical de laborator

3.18.86.21.104

105.

Asistent medical de farmacie

3.18.86.21.105

106.

Asistent medical de nutriție și dietetică

3.18.86.21.106

107.

Pedagog de recuperare

3.18.87.21.107

108.

Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare

3.18.87.21.108

84.

91.

95.

Producție media

Economic

Estetica și igiena corpului omenesc

102.
Sănătate și asistență pedagogică

109.

Sportiv

Antrenor

—

NOTĂ:

1. Durata studiilor pentru școala postliceală, învățământ de zi — nivelul 3 avansat de calificare este stabilită prin planurile
de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
2. Pentru învățământul seral durata de studiu se prelungește conform planurilor de învățământ aprobate de Ministerul
Educației, Cercetării și Tineretului.
3. Pentru calificările profesionale care pot fi școlarizate prin învățământul special, în funcție de gradul de deficiență, se
modifică durata studiilor conform planurilor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
4. Pentru învățământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pregătirea
profesională și pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcție de recomandarea Comisiei de
expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcțiile de muncă și protecție socială județene/a municipiului București.
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ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002)

N O M E N C L AT O R U L

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala de maiștri — nivelul 3 avansat de calificare
Nr.
crt.

Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

Codul calificării

1.

Maistru la prelucrarea metalelor prin așchiere

3.01.28.07.001

2.

Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură

3.01.25.07.002

3.

Maistru mecanic

3.01.25.07.003

4.

Maistru mecanic întreținere și reparații utilaje din
industria textilă, confecții și încălțăminte

3.01.33.07.004

5.

Maistru forjor-tratamentist

3.01.24.06.005

6.

Maistru frigotehnist

3.01.33.07.006

Maistru turnător

3.01.24.06.007

8.

Maistru sculer-matrițer

3.01.25.07.008

9.

Maistru construcții navale

3.01.30.07.009

10.

Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje
și instalații de exploatarea lemnului

3.01.33.07.010

11.

Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje
și instalații în industrializarea lemnului

3.01.33.07.011

12.

Maistru construcții structuri aeronave

3.01.30.07.012

13.

Maistru poligraf

3.01.33.15.013

14.

Maistru electromecanic aparate de măsură
și automatizări

3.06.33.07.014

Maistru mașini și aparate electrice

3.06.33.05.015

Maistru electronist

3.06.26.05.016

17.

Maistru telecomunicații

3.06.61.14.017

18.

Maistru electromecanic stații de pompare

3.02.33.03.018

19.

Maistru protecții anticorosive

3.04.20.04.019

20.

Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale

3.04.36.04.020

Maistru pentru tehnologia chimică organică

3.04.20.04.021

Maistru pentru tehnologia chimică anorganică

3.04.20.04.022

23.

Maistru la prelucrarea țițeiului și petrochimie

3.04.20.04.023

24.

Maistru la prelucrarea materialelor plastice și cauciucului

3.04.22.04.024

25.

Maistru pirotehnist

3.24.05.03.025

26.

Maistru electromecanic minier

3.24.05.03.026

27.

Maistru miner

3.24.05.03.027

28.

Maistru la prepararea substanțelor minerale utile

3.24.05.03.028

29.

Maistru sondor la forajul sondelor

3.24.06.03.029

Maistru sondor la probe de producție, intervenții
și reparații sonde

3.24.06.03.030

31.

Maistru la extracția, transportul și tratarea țițeiului

3.24.06.03.031

32.

Maistru la extracția, transportul, tratarea și distribuția
gazelor

3.24.06.03.032

33.

Maistru mecanic construcții montaje, instalații
și conducte magistrale pentru petrol și gaze

3.24.06.03.033

34.

Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea
utilajelor și echipamentelor de foraj-extracție

3.24.06.03.034

7.

Mecanic

15.
16.

21.
22.

30.

Electric

Chimie

Minier, petrol și gaze
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Nr.
crt.
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Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

Codul calificării

35.

Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea, repararea
motoarelor și compresoarelor pentru petrol și gaze

3.24.06.03.035

36.

Maistru electrician instalații, utilaje și aparate electrice
pentru petrol și gaze

3.24.06.03.036

37.

Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și
repararea aparatelor de măsură și control pentru petrol
și gaze

3.24.06.03.037

38.

Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea
și repararea elementelor și instalațiilor de automatizare
pentru petrol și gaze

3.24.06.03.038

39.

Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice

3.22.35.03.039

40.

Maistru electrician protecții prin relee și automatizări
în centrale electrice

3.22.35.03.040

41.

Maistru electrician exploatare și întreținere centrale
nuclearoelectrice

3.22.35.03.041

42.

Maistru mecanic montare și reparare agregate
energetice

3.22.35.03.042

43.

Maistru electronist automatizări în centralele
nuclearoelectrice

3.22.35.03.043

44.

Maistru mecanic exploatare instalații termoenergetice
din centralele nuclearoelectrice

3.22.35.03.044

45.

Maistru termoenergetic

3.22.35.03.045

46.

Maistru hidroenergetic

3.22.35.03.046

47.

Maistru modelor pentru turnătorie

3.25.24.06.047

48.

Maistru furnalist

3.25.24.06.048

49.

Maistru la producerea metalelor neferoase

3.25.24.06.049

50.

Maistru oțelar

3.25.24.06.050

Maistru laminator

3.25.24.06.051

52.

Maistru la fabricarea cocsului și chimizarea gazului
de cocs

3.25.24.06.052

53.

Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici
și produselor cărbunoase

3.25.24.06.053

54.

Maistru la fabricarea produselor refractare și abrazive

3.25.24.06.054

55.

Maistru pentru construcția cuptoarelor industriale

3.25.24.06.055

56.

Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcții

3.05.23.09.056

57.

Maistru la fabricarea lianților

3.05.23.09.057

Maistru la fabricarea materialelor de izolații în construcții

3.05.23.09.058

Maistru ceramist (ceramică brută)

3.05.23.09.059

60.

Maistru ceramist (ceramică fină)

3.05.23.09.060

61.

Maistru sticlar

3.05.23.09.061

62.

Maistru instalator în construcții

3.07.41.10.062

Maistru electrician în construcții

3.07.41.10.063

Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții

3.07.33.10.064

65.

Maistru construcții civile, industriale și agricole

3.07.42.10.065

66.

Maistru fabricarea celulozei și hârtiei

3.13.17.08.066

Maistru fabricarea cherestelei

3.13.16.08.067

Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului

3.13.16.08.068

Energetic

51.
Metalurgie

58.
59.

63.
64.

67.
68.

Materiale de construcții

Construcții, instalații și lucrări publice

Fabricarea produselor din lemn

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 635/3.IX.2008
Nr.
crt.

Domeniul (grupe de calificări profesionale)

Calificarea profesională

17

Codul calificării

69.

Maistru fabricarea plăcilor aglomerate și din fibre
de lemn

3.13.16.08.069

70.

Maistru tâmplar mobilă și binale

3.13.16.08.070

71.

Maistru exploatări și transporturi forestiere

3.13.02.08.071

72.

Maistru mecanic pentru utilaje de construcții
și terasamente

3.26.42.13.072

Maistru electromecanic locomotive

3.26.33.13.073

Maistru electromecanic vagoane

3.26.33.13.074

75.

Maistru electromecanic auto

3.26.33.13.075

76.

Maistru la construcții de căi ferate, drumuri și poduri

3.26.42.13.076

77.

Maistru filator

3.14.13.12.077

78.

Maistru țesător

3.14.13.12.078

79.

Maistru tricoter

3.14.13.12.079

Maistru finisor produse textile

3.14.13.12.080

Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor)

3.14.14.12.081

82.

Maistru tăbăcar

3.14.15.12.082

83.

Maistru confecții încălțăminte (maistru cizmar)

3.14.15.12.083

84.

Maistru marochiner

3.14.15.12.084

85.

Maistru în industria alimentară extractivă

3.12.10.11.085

86.

Maistru în industria alimentară fermentativă

3.12.10.11.086

87.

Maistru la industrializarea laptelui

3.12.10.11.087

Maistru la industrializarea cărnii

3.12.10.11.088

89.

Maistru la industrializarea legumelor și fructelor

3.12.10.11.089

90.

Maistru morar

3.12.10.11.090

91.

Maistru pentru produse făinoase și panificație

3.12.10.11.091

92.

Maistru piscicultor – pescar

3.08.03.01.092

Maistru agronom

3.08.01.01.093

Maistru mecanic agricol

3.08.01.01.094

73.
74.

80.
81.

88.

93.

Transporturi

Textile-pielărie

Industrie alimentară

Agricultură

94.
NOTĂ:

1. Durata studiilor pentru școala de maiștri — nivelul 3 avansat de calificare este stabilită prin planurile de învățământ
aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
2. Pentru învățământul seral durata de studiu se prelungește conform planurilor de învățământ aprobate de Ministerul
Educației, Cercetării și Tineretului.
3. Pentru calificările profesionale care pot fi școlarizate prin învățământul special, în funcție de gradul de deficiență, se
modifică durata studiilor conform planurilor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
4. Pentru învățământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pregătirea
profesională și pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcție de recomandarea Comisiei de
expertiză a capacității de muncă de pe lângă direcțiile de muncă și protecție socială județene/a municipiului București.

NOTĂ:

Legendă privind codificarea calificărilor profesionale

1. Nivel
1 cifră
1. SAM (clasele a IX-a și a X-a)
2. (clasa a XI-a — an de completare)
3. (liceu + școală postliceală + școala de maiștri)
2. Codul domeniului (grupe de calificări
2 cifre
profesionale)
1. Mecanică

2. Electromecanică
3. Electronică automatizări
4. Chimie industrială
5. Materiale de construcții
6. Electric
7. Construcții, instalații și lucrări publice
8. Agricultură
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9. Silvicultură
10. Comerț
11. Turism și alimentație
12. Industrie alimentară
13. Fabricarea produselor din lemn
14. Industrie textilă și pielărie
15. Tehnici poligrafice
16. Estetica și igiena corpului omenesc
17. Producție media
18. Sănătate și asistență pedagogică
19. Economic
20. Protecția mediului
21. Informatică
22. Energetică
23. Servicii
24. Minier, petrol și gaze
25. Metalurgie
26. Transporturi
3. Subdiviziuni ale Codului CAEN
2 cifre
4. Sector
2 cifre
1. Agricultură, piscicultură, pescuit
2. Protecția mediului
3. Geologie, industrie extractivă, energetică
4. Chimie, petrochimie
5. Electrotehnică, automatică, electronică
6. Metalurgie feroasă și neferoasă, produse refractare

7. Construcții de mașini, mecanică fină, echipamente și
aparatură
8. Silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului, celuloză
și hârtie
9. Materiale de construcții, industria cimentului, industria
sticlei și a ceramicii fine
10. Construcții
11. Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului
12. Industrie textilă, confecții, pielărie, încălțăminte
13. Transporturi
14. Tehnologia informației, comunicații, poștă
15. Mass-media, edituri și tipografie
16. Comerț
17. Activități financiare, bancare, de asigurări
18. Administrație și servicii publice
19. Turism, hoteluri, restaurante
20. Educație și formare profesională, cercetare-proiectare,
sport
21. Sănătate, igienă, servicii sociale
22. Cultură, artizanat și meștesuguri tradiționale
23. Alte industrii și servicii
5. Cod nr. curent calificare
3 cifre
6. Codul final al calificării
10 cifre

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 437/1995
privind înființarea Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind
înființarea Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din
3 iulie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se înființează Consiliul Interministerial pentru
Siguranța Rutieră, denumit în continuare C.I.S.R., organ
consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care
asigură concepția de ansamblu și coordonarea pe plan național,
pe baza strategiei naționale de siguranță rutieră și a programului
național de acțiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a
activităților privind îmbunătățirea siguranței rutiere, desfășurate
de organele de specialitate ale administrației publice și de alte
instituții și organizații cu atribuții în aceste domenii, și evaluarea
politicilor publice privind siguranța rutieră.”
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Membrii C.I.S.R. sunt conducătorii sau, după
caz, reprezentanții conducătorilor următoarelor organe de
specialitate ale administrației publice centrale:
a) Ministerul Transporturilor;

b) Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
c) Ministerul Economiei și Finanțelor;
d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;
e) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile;
f) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;
g) Ministerul Sănătății Publice;
h) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
(2) Din C.I.S.R. mai fac parte reprezentanții autorităților
administrației publice locale ale municipiului București și ai
structurilor asociative ale autorităților administrației publice
locale recunoscute de lege, și anume: ai Federației Autorităților
Locale din România, ai Asociației Municipiilor din România, ai
Asociației Orașelor din România, ai Asociației Comunelor din
România și ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România.
(3) Primul-ministru coordonează activitatea C.I.S.R.
Activitatea curentă a C.I.S.R. este condusă de ministrul
transporturilor, având calitatea de președinte.
(4) Pentru asigurarea nivelului decizional necesar, la
reuniunile C.I.S.R. se asigură participarea, la nivel de ministru,
secretar de stat sau secretar general al ministerelor prevăzute
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la alin. (1), respectiv la nivel de primar general, viceprimar ori
secretar general al municipiului București. Structurile asociative
ale autorităților administrației publice locale sunt, de asemenea,
reprezentate la nivel de președinte, vicepreședinte sau secretar
general.
(5) Activitatea C.I.S.R. se desfășoară în reuniuni plenare
ordinare care au loc, de regulă, semestrial. Primul-ministru sau
președintele C.I.S.R. poate hotărî convocarea unor reuniuni
extraordinare pentru soluționarea unor probleme urgente.
(6) La lucrările C.I.S.R. pot participa, în calitate de invitați,
reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului
României și, după caz, reprezentanți ai mediului universitar, ai
institutelor de cercetare, organizațiilor neguvernamentale sau ai
companiilor publice ori private din domeniul siguranței rutiere.
De asemenea, la lucrările C.I.S.R. pot fi invitați reprezentanți ai
autorităților administrației publice locale din unitățile
administrativ-teritoriale interesate.
(7) În structura C.I.S.R. funcționează Delegația Permanentă
Interministerială de Siguranță Rutieră, denumită în continuare
D.P.I.S.R.
(8) D.P.I.S.R. este alcătuită din experți ai autorităților publice
reprezentate în C.I.S.R., care sunt delegați în cadrul D.P.I.S.R.,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu păstrarea
drepturilor, inclusiv salariale, avute la instituțiile de la care
provin.”
3. După articolul 2 se introduce un nou articol,
articolul 21, cu următorul cuprins:
„Art. 21. — Sub egida C.I.S.R. se organizează anual
Conferința Națională pentru Siguranță Rutieră, care reunește
reprezentanți ai C.I.S.R., ai Parlamentului României, ai
autorităților administrației publice locale și reprezentanți ai
universităților, institutelor de cercetare, organizațiilor
neguvernamentale și ai companiilor publice sau private din
domeniul siguranței rutiere.”
4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Atribuțiile C.I.S.R. constau în elaborarea
strategiei naționale de siguranță rutieră și a programului național
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de acțiuni prioritare pentru implementarea acestei strategii,
evaluarea impactului politicilor publice de siguranță rutieră și
coordonarea cercetării și comunicării privind siguranța rutieră.
(2) Pentru realizarea programului național de acțiuni
prioritare de siguranță rutieră, C.I.S.R. emite hotărâri care sunt
duse la îndeplinire de entitățile din cadrul C.I.S.R. Hotărârile
C.I.S.R. sunt făcute publice prin grija Secretariatului C.I.S.R., pe
site-ul Ministerului Transporturilor.
(3) Pentru problemele cu caracter normativ, C.I.S.R.
elaborează propuneri de reglementare legală care sunt înaintate
autorităților publice cu drept de inițiativă legislativă.
(4) Pentru problemele care interesează autoritățile
administrației publice locale, acestea, consultând hotărârile
C.I.S.R., pot elabora reglementări proprii, prin hotărâri ale
consiliului local sau județean ori, după caz, prin dispoziții ale
primarului.”
5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — Ministrul transporturilor, în calitatea sa de
președinte al C.I.S.R., prezintă semestrial Guvernului informări
cu privire la activitatea consiliului.”
6. După articolul 4 se introduce un nou articol,
articolul 41, cu următorul cuprins:
„Art. 41. — Secretariatul C.I.S.R. este asigurat de Ministerul
Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.”
7. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la
prezenta hotărâre.
Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de
30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind
înființarea Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din
3 iulie 1995, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările
și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica,
dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Borbély Károly
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 20 august 2008.
Nr. 901.
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ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/1995)

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Consiliului Interministerial pentru Siguranța Rutieră
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Consiliul Interministerial pentru Siguranța
Rutieră, denumit în continuare C.I.S.R., organ consultativ al
Guvernului, se compune din conducătorii sau, după caz,
reprezentanții conducătorilor ministerelor transporturilor,
internelor și reformei administrative, economiei și finanțelor,
dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, mediului și dezvoltării
durabile, comunicațiilor și tehnologiei informației, sănătății
publice, educației, cercetării și tineretului.
(2) De asemenea, din C.I.S.R. fac parte și reprezentanții
autorităților administrației publice locale ale municipiului
București și ai structurilor asociative ale autorităților
administrației publice locale recunoscute de lege, și anume: ai
Federației Autorităților Locale din România, ai Asociației
Municipiilor din România, ai Asociației Orașelor din România, ai
Asociației Comunelor din România și ai Uniunii Naționale a
Consiliilor Județene din România.
(3) La reuniunile C.I.S.R. se asigură participarea la nivel de
ministru, secretar de stat sau secretar general al ministerelor
menționate, respectiv la nivel de primar general, viceprimar sau
secretar general al municipiului București. Structurile asociative
ale autorităților administrației publice locale sunt, de asemenea,
reprezentate la nivel de președinte, vicepreședinte sau secretar
general.
(4) La lucrările C.I.S.R. pot participa, în calitate de invitați,
reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului
României și, după caz, reprezentanți ai mediului universitar, ai
institutelor de cercetare, organizațiilor neguvernamentale sau ai
companiilor publice ori private din domeniul siguranței rutiere.
De asemenea, la lucrările C.I.S.R. pot fi invitați reprezentanți ai
autorităților administrației publice locale din unitățile
administrativ-teritoriale interesate.
Art. 2. — (1) Obiectivul C.I.S.R. îl constituie asigurarea unei
concepții de ansamblu și coordonarea pe plan național, pe baza
strategiei naționale de siguranță rutieră și a programului național
de acțiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a
activităților privind îmbunătățirea siguranței rutiere, desfășurate
de organele de specialitate ale administrației publice și de alte
instituții și organizații cu atribuții în acest domeniu, elaborarea de
propuneri de acte normative, precum și elaborarea de propuneri
către Guvern privind asigurarea și utilizarea mijloacelor
financiare necesare pentru realizarea programului, evaluarea
politicilor publice de siguranță rutieră și coordonarea activităților
de cercetare și comunicare privind siguranța rutieră.

(2) Pentru atingerea obiectivului propus, C.I.S.R. adoptă
hotărâri care sunt duse la îndeplinire de entitățile care fac parte
din C.I.S.R.
Art. 3. — Principalele domenii de activitate ale C.I.S.R. sunt:
a) colectarea și analizarea datelor referitoare la accidentele
rutiere, a indicatorilor de performanță ai siguranței rutiere și a
datelor de expunere la riscul de accident și informarea publică;
b) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere,
îndeosebi a marcajelor și semnalizării rutiere;
c) educarea și instruirea participanților la traficul rutier și
desfășurarea de campanii de sensibilizare a publicului;
d) supravegherea siguranței traficului rutier și a transporturilor
rutiere;
e) îmbunătățirea siguranței circulației rutiere pe drumurile
publice, în special în zonele cu risc ridicat de producere a
accidentelor rutiere: zone rezidențiale, parcuri, locuri de joacă,
spitale, piețe și altele asemenea din zonele urbane din România,
și îmbunătățirea siguranței participanților la trafic vulnerabili:
pietoni, bicicliști;
f) creșterea gradului de siguranță activă și pasivă a
vehiculelor rutiere;
g) participarea României alături de statele membre ale
Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite la efortul
global de reducere a numărului de victime datorate accidentelor
rutiere;
h) constituirea unor centre-pilot pentru introducerea măsurilor
de creștere calitativă a transportului și siguranței circulației
rutiere în mediul urban și rural.
CAPITOLUL II
Organizarea C.I.S.R.
Art. 4. — (1) Primul-ministru coordonează activitatea C.I.S.R.
Activitatea curentă a C.I.S.R. este condusă de ministrul
transporturilor, având calitatea de președinte.
(2) Sediul C.I.S.R. este la Ministerul Transporturilor, situat în
municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
(3) Secretariatul C.I.S.R., denumit în continuare S.C.I.S.R.,
este asigurat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea
Rutieră Română — A.R.R.
Art. 5. — În structura C.I.S.R. funcționează Delegația
Permanentă Interministerială de Siguranță Rutieră, denumită în
continuare D.P.I.S.R.
Art. 6. — (1) D.P.I.S.R. este alcătuită din experți ai
autorităților publice reprezentate în C.I.S.R., desemnați de
conducătorii autorităților publice reprezentate în C.I.S.R., prin
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ordin al ministrului sau dispoziție a primarului general. C.I.S.R.
validează componența D.P.I.S.R.
(2) Pentru asigurarea eficienței activității, pe durata

g) îmbunătățirea calității inspecțiilor tehnice periodice și
eliminarea din trafic a vehiculelor care nu mai corespund
normelor de siguranță a circulației;

desfășurării proiectelor și acțiunilor prioritare necesare pentru

h) îmbunătățirea predării în școli a cunoștințelor privind

implementarea strategiei naționale de siguranță rutieră, experții

siguranța circulației și introducerea formelor moderne de

sunt delegați în cadrul D.P.I.S.R., în conformitate cu prevederile

educație cu mijloace multimedia, îndeosebi pentru copii și

legale în vigoare, cu păstrarea drepturilor, inclusiv salariale,

tineret, îmbunătățirea mijloacelor de pregătire și reabilitare a

avute la instituțiile de la care provin.

conducătorilor auto, asigurarea permanenței campaniilor de

(3) Activitatea D.P.I.S.R. se desfășoară la sediul Ministerului
Transporturilor sub coordonarea secretarului de stat pentru
transport rutier, în cadrul următoarelor grupuri de lucru:
a) Grupul de lucru pentru colectare și analiză a datelor și
informare publică;
b) Grupul de lucru pentru infrastructură și semnalizare
rutieră;
c) Grupul de lucru pentru educație rutieră;
d) Grupul de lucru pentru supravegherea circulației rutiere;
e) Grupul de lucru pentru dezvoltare urbană, mediu și
sănătate;
f) Grupul de lucru pentru intervenția în caz de accident;
g) Grupul de lucru pentru vehicule rutiere;
h) Grupul de lucru pentru transporturi rutiere, formare a
conducătorilor auto și comunicare de siguranță rutieră.
(4) Fiecare grup de lucru are un președinte ales prin vot
deschis de către membrii D.P.I.S.R. și un secretar din cadrul
S.C.I.S.R.
Art. 7. — Activitatea D.P.I.S.R. are în vedere:
a) creșterea siguranței infrastructurii și a semnalizării rutiere,
îndeosebi în zonele de risc sau punctele negre, eliminarea
punctelor negre, reabilitarea localităților liniare, construirea de
pasaje denivelate sau de rute ocolitoare;
b) sistematizarea traficului în zonele urbane și adiacente,

comunicare și sensibilizare a publicului, cu ajutorul massmediei;
i) îmbunătățirea operativității și calității primului ajutor medical
acordat victimelor evenimentelor rutiere, prin îmbunătățirea
managementului comun al intervenției factorilor implicați în
această acțiune și introducerea de dotări moderne, inclusiv
logistice;
j) armonizarea reglementărilor naționale privind siguranța
activă și pasivă a vehiculelor rutiere și protecția mediului de
către acestea, în acord cu directivele Uniunii Europene, cu
reglementările

Comisiei

Economice

pentru

Europa

a

Organizației Națiunilor Unite, și sprijinirea implementării noilor
tehnologii din domeniul siguranței rutiere;
k) încurajarea cercetărilor și a colaborării internaționale din
domeniul siguranței rutiere, în cadrul programelor de
consultanță și auditare, pentru stabilirea de soluții moderne în
domeniul siguranței rutiere, conforme cu bunele practici la nivel
mondial;
l) încurajarea parteneriatelor public-private între instituții ale
statului, autoritățile administrației publice locale, organizații
neguvernamentale, companii private care au ca scop reducerea
numărului de accidente rutiere;
m) îmbunătățirea finanțării siguranței rutiere;

având în vedere creșterea gradului de siguranță rutieră și

n) diseminarea informației privitoare la siguranța rutieră prin

armonizarea intereselor tuturor participanților la trafic (utilizatori

intermediul paginilor web, editării de broșuri, cursurilor de

vulnerabili, autovehicule, transport public), protecția mediului și

formare și conferințelor de specialitate.

a sănătății cetățenilor;
c) limitarea vitezei pe toată rețeaua de drumuri publice și,
îndeosebi, în localitățile liniare, aflate de-a lungul drumurilor
naționale, europene, în orașe și în zonele rezidențiale;
d) îmbunătățirea supravegherii circulației și dotarea cu
mijloace tehnice automate în acest scop;

CAPITOLUL III
Atribuțiile C.I.S.R.
Art. 8. — C.I.S.R. are următoarele atribuții:
a) elaborează și supune aprobării Guvernului, prin Ministerul
Transporturilor, strategia națională de siguranță rutieră și

e) identificarea și înlăturarea cauzelor accidentelor rutiere

programele naționale de acțiuni prioritare pentru implementarea

prin studii și investigații ale echipelor multidisciplinare de analiză

strategiei, precum și propuneri pentru finanțarea acestora, pe

a modului de producere a acestora;

baza propunerilor D.P.I.S.R., armonizând interesele tuturor

f) îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai siguranței
rutiere: rata de purtare a centurii de siguranță, viteza medie de

instituțiilor cu activitate în domeniul siguranței circulației și pe
cele ale participanților la trafic;

deplasare, rata de folosire a luminii de întâlnire pe timp de zi și

b) elaborează propuneri de acte normative; propunerile de

altele asemenea și a indicatorilor de risc: număr de victime

reglementare adoptate de C.I.S.R. sunt înaintate autorităților

raportat la populație, parc auto, milioane vehicul-kilometru;

publice competente, potrivit legii, în vederea aprobării;

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 635/3.IX.2008

c) evaluează rezultatele politicilor publice de siguranță rutieră
și ale programelor naționale de acțiuni prioritare pentru
implementarea strategiei de siguranță rutieră;
d) elaborează programe comune de siguranță rutieră
împreună cu autoritățile administrației publice locale;
e) asigură relația instituționalizată cu reprezentanți ai
Parlamentului, ai autorităților administrației publice locale, ai
sectorului economic și social, mediului universitar și ai
asociațiilor interesate de domeniul siguranței rutiere, prin
intermediul participării acestora la lucrările grupurilor de lucru
din cadrul C.I.S.R. și prin organizarea anuală a Conferinței
Naționale pentru Siguranță Rutieră;
f) coordonează activitățile publice de colectare, interpretare
și diseminare a datelor privind accidentele rutiere într-un format
accesibil tuturor celor interesați;
g) coordonează activitățile publice de informare și
comunicare privind siguranța rutieră, precum și activitățile de
evaluare și diseminare a rezultatelor;
h) stimulează formarea experților naționali în domeniul
siguranței rutiere;
i) participă la lucrările organismelor internaționale dedicate
siguranței rutiere;
j) cooperează cu organisme internaționale sau naționale
similare.
Art. 9. — D.P.I.S.R. are următoarele atribuții:
a) elaborează strategia națională de siguranță rutieră și
programele naționale de acțiuni prioritare pentru implementarea
acesteia și asigură punerea în practică a tuturor hotărârilor
C.I.S.R.;
b) elaborează rapoartele semestriale și anuale referitoare la
stadiul implementării strategiei naționale de siguranță rutieră și
rapoartele anuale privind situația generală a siguranței rutiere
la nivel național. Informările se prezintă în cadrul reuniunilor
C.I.S.R. și apoi sunt prezentate Guvernului de către ministrul
transporturilor, în calitatea sa de președinte al C.I.S.R.;
c) elaborează raportările semestriale privind planul general
de finanțare a programelor de acțiuni, elaborează propuneri de
măsuri legislative, prognoze, studii și inițiază acțiuni corective
sau suplimentare, cu aprobarea C.I.S.R., atunci când este
necesar, în scopul îmbunătățirii gradului de siguranță rutieră din
România;
d) elaborează raportările semestriale privind activitățile
publice de informare și comunicare de siguranță rutieră;
e) organizează anual Conferința Națională pentru Siguranță
Rutieră.
Art. 10. — Pentru asigurarea implementării hotărârilor
C.I.S.R. și a strategiei naționale de siguranță rutieră și pentru
asigurarea condițiilor de desfășurare a activității D.P.I.S.R, în
calitate de ordonatori principali de credite, conducătorii
instituțiilor reprezentate în C.I.S.R. își prevăd în bugetele proprii

resurse financiare necesare, în cadrul sumelor aprobate anual
prin legea bugetului de stat.
CAPITOLUL IV
Funcționarea C.I.S.R.
Art. 11. — Activitatea C.I.S.R. se desfășoară în reuniuni
plenare ordinare care au loc, de regulă, semestrial. Primulministru sau președintele C.I.S.R. poate hotărî convocarea unor
reuniuni extraordinare pentru soluționarea unor probleme
urgente.
Art. 12. — Lucrările pregătitoare, necesare pentru reuniunile
C.I.S.R., se efectuează de către D.P.I.S.R. cu sprijinul S.C.I.S.R.
și se prezintă, prin grija S.C.I.S.R., tuturor participanților la
reuniuni, odată cu convocarea și transmiterea ordinii de zi, cu
cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei reuniunii; orice
participant la reuniune poate prezenta materiale scrise
conținând studii, propuneri, proiecte de recomandări, care sunt
difuzate odată cu celelalte materiale.
Art. 13. — Activitatea D.P.I.S.R. este permanentă și se
desfășoară

la

sediul

Ministerului

Transporturilor,

sub

coordonarea secretarului de stat pentru transporturi rutiere. La
întâlnirile grupurilor de lucru ale D.P.I.S.R. pot fi invitați ca
membri, fără drept de vot, specialiști și experți din universități
sau

institute

de

cercetare,

experți

din

organizații

neguvernamentale, din companii publice sau private interesate
în problemele siguranței rutiere.
Art. 14. — (1) S.C.I.S.R. are activitate permanentă.
(2) El pregătește și distribuie materialele prevăzute la art. 12
și gestionează proiectele de acte normative elaborate și
hotărârile formulate de C.I.S.R.
(3) Dezbaterile din plenul C.I.S.R. și din ședințele grupurilor
de lucru ale D.P.I.S.R., propunerile de acte normative și
hotărârile adoptate se consemnează prin grija S.C.I.S.R., care
gestionează aceste informații.
(4) S.C.I.S.R. asigură secretariatul tehnic al D.P.I.S.R.
Art. 15. — Președintele C.I.S.R. informează consiliul asupra
stadiului de aplicare a recomandărilor formulate anterior de către
acesta.
Art. 16. — Hotărârile C.I.S.R. sunt adoptate prin vot deschis,
cu unanimitate, în prezența a cel puțin două treimi din numărul
membrilor

consiliului,

cu

respectarea

condițiilor

reprezentativitate prevăzute la art. 2 alin. (4) din hotărâre.

de
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea situației juridice a unor imobile proprietate publică a statului
situate în municipiul București
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul aflat
în domeniul public al statului, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Autorității Naționale
pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației în
administrarea Consiliului Național al Audiovizualului.
Art. 2. — Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul aflat
în domeniul public al statului, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Autorității Naționale
pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației în
administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei
Informației.

Art. 3. — Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul aflat
în domeniul public al statului, având datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Ministerului
Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în administrarea
Consiliului Național al Audiovizualului.
Art. 4. — Predarea-preluarea părților de imobil prevăzute la
art. 1—3 se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Károly Borbély
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare
în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dorin Liviu Nistoran
p. Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
Sotir Caragață
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 27 august 2008.
Nr. 960.

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a unei părți din imobilul, aflat în domeniul public al statului, care se transmite
din administrarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului

Adresa imobilului

Municipiul București,
Bd. Libertății nr. 14,
sectorul 5

Persoana juridică
în administrarea căreia
se află imobilul

Persoana juridică
în administrarea căreia
trece imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Numărul
de identificare
M.E.F.

Autoritatea Națională pentru Consiliul Național al a) Tronson 1, etajul 5: 145.222
Reglementare în Comunicații Audiovizualului
camerele 441, 441a, 441b,
și Tehnologia Informației
442, 483, 485 și 486b, în
suprafață totală de 297,32 m2 153.295
b) Terenul aferent, în (parțial)
suprafață de 66,79 m2

Valoarea
de inventar
(lei)

16.624,95
32.592,08
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ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a unei părți din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite
din administrarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Adresa imobilului

Municipiul București,
Bd. Libertății nr. 14,
sectorul 5

Persoana juridică
în administrarea căreia
se află imobilul

Persoana juridică
în administrarea căreia
trece imobilul

Numărul
de identificare
M.E.F.

Valoarea
de inventar
(lei)

Autoritatea Națională pentru Ministerul Comuni- a) Tronson 1+2, etajul 3:
Reglementare în Comunicații cațiilor și Tehnologiei camerele 1, 8, 9, 10, 11, 13,
și Tehnologia Informației
Informației
13a și 13b, în suprafață totală
de 355,32 m2

145.223

19.868,08

b) Rotonda parter: camera 1,
în suprafață de 109 m2

145.224

6.094,85

c) Terenul aferent,
suprafață de 104,28 m2

153.295
(parțial)

50.891,74

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

în

ANEXA Nr. 3

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a unei părți din imobilul, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului
Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului

Adresa imobilului

Municipiul București,
Bd. Libertății nr. 14,
sectorul 5

Persoana juridică
în administrarea căreia
se află imobilul

Persoana juridică
în administrarea căreia
trece imobilul

Numărul
de identificare
M.E.F.

Valoarea
de inventar
(lei)

Ministerul Comunicațiilor și Consiliul Național al a) Etajul 5: camerele 440,
Tehnologiei Informației
Audiovizualului
440a, 440b, 440c, 440d, 443,
444, 445, 445a, 446, 446a,
446b, 482, 482a, 482b, 482c, în
suprafață totală de 441,21 m2

34.387
(parțial)

26.179.585

b) Etajul 6: camerele 487,
488, 488a, 488b, 489, 489a,
489b, 489c, 490, 491, 492,
492a, 493, 493a, 493b, 528,
528a, 528b, 528c, 528d, 529,
529a, 530, 530a, 531, 532,
532a, în suprafață totală de
779,79 m2

34.387
(parțial)

46.269.528

c) Terenul aferent,
suprafață de 274,25 m2

153.295
(parțial)

133.834,10

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

în
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 287 din 2 mai 2007, se modifică și se completează,
după cum urmează:
1. La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă,
litera j), cu următorul cuprins:
„j) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare
profesională”.
2. La articolul 4 litera C, după litera k) se introduce o
nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
„l) aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru
formare profesională, legislația în domeniul ajutorului de stat”.
3. După articolul 20 se introduc două noi articole,
articolele 201 și 202, cu următorul cuprins:
„Art. 201. — (1) În condițiile legii și în limita numărului maxim
de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei și Egalității
de Șanse se organizează Unitatea de management al ajutorului
de stat pentru formare profesională, denumită în continuare

UMAS, condusă de un șef serviciu, în cadrul Direcției programe
și strategii forță de muncă.
(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și
regulamentul de organizare și funcționare ale UMAS se
stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de
șanse.
(3) Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse numește
personalul UMAS în condițiile legii și stabilește competențele
UMAS.
Art. 202. — În cadrul structurii organizatorice prevăzute la
art. 201, prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de
șanse, se pot organiza birouri și compartimente.”
4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse” se modifică și se
înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității
de Șanse, cu modificările și completările aduse prin prezenta
hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Akos Derzsi,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 27 august 2008.
Nr. 969.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 381/2007)
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de
stat de tip benchmark, aferente lunii septembrie 2008
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei și
finanțelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat și procedurilor privind contractarea datoriei publice
guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în
formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Naționale
a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, ale Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și
ale Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna
septembrie 2008 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor
de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark,
în valoare nominală totală de 1.500 milioane lei, prevăzute în anexele
nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
București, 28 august 2008.
Nr. 2.544.
ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2008
Art. 1. — În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice
în luna septembrie 2008, Ministerul Economiei și Finanțelor

anunță lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu
discont, astfel:

Cod ISIN

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Nr. de zile

Valoarea emisiunii
— lei —

RO0809CTN0H4
RO0809CTN0I2

10.09.2008
24.09.2008

12.09.2008
26.09.2008

13.03.2009
25.09.2009

182
364

400.000.000
400.000.000

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de
trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la
data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face după metoda cu preț multiplu.
Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și
juridice.
Art. 5. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Națională a României, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricționat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel
cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în
calitate de clienți ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naționale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.
Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de
10% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea acestora se va
efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina utilizându-se
următoarele formule:
P=1–
Y = r / P,

dxr
360

,
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în care:
P = prețul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d = număr de zile până la scadență;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Națională a României, ce acționează în calitate de administrator
al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului
de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Art. 8. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la
sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație
constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 9. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de
trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile
Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri
de stat — SaFIR.
Art. 10. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat
și nu pot fi tranzacționate.
Art. 11. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.
ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2008
Art. 1. — În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în
luna septembrie 2008, Ministerul Economiei și Finanțelor anunță

redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark
cu scadența la 3 și 5 ani, cu următoarele caracteristici:

Cod ISIN**)

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Maturitate
Număr
de ani

Rata cuponului
—%—

Dobânda
acumulată*)
— lei/titlu —

Valoarea nominală
totală
— lei —

RO0813DBN027

4.09.2008

8.09.2008

5.03.2013

5

8,25

422,67

350.000.000

RO0811DBN013

18.09.2008

22.09.2008

25.10.2011

3

8,00

727,87

350.000.000

Art. 2. — Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni
de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de
stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. — Dobânda (cuponul) se plătește anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul
ministrului economiei și finantelor nr. 303/2008 privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente
lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului ( 1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la
data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi
exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. — Obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și
juridice.
Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naționale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Națională a României, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa
cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în
calitate de clienți ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naționale
a României nr. 13/2005, cu modificările și completările
ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat prețului la care
s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Națională a României, ce acționează în calitate de administrator
al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului
de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la
sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație
constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Art. 10. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de
stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor
cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat
și nu pot fi tranzacționate.
Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.

*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.461/2007.
**) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe
piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară
administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 635/3.IX.2008

29

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă
Având în vedere prevederile art. 156a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, și ale
art. 61 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a
Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,
vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele privind autorizarea pentru
ajustarea valorii în vamă, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu
București, 26 august 2008.
Nr. 6.577.

ANEXĂ

NORME
privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă
Art. 1. — Prezentele norme stabilesc, în aplicarea art. 156a
din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a
unor dispoziții de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu
modificările ulterioare, modul de autorizare pentru ajustarea
valorii în vamă a mărfurilor de către Autoritatea Națională a
Vămilor.
Art. 2. — Autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă se
acordă de Autoritatea Națională a Vămilor, la solicitarea scrisă
a persoanelor interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în
mod repetat și în baza acelorași condiții contractuale, sub regim
vamal de punere în liberă circulație.
Art. 3. — (1) Potrivit art. 61 alin. (1) din Regulamentul de
aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările
ulterioare, cererile de autorizare se adresează, în scris,
Autorității Naționale a Vămilor.
(2) Cererea trebuie să fie însoțită de documente și informații
care să permită identificarea:
a) titularului autorizației: denumire, adresă, cod unic de
identificare, persoană de contact;
b) mărfurilor avute în vedere la obținerea autorizației:
denumirea comercială, încadrarea tarifară, țara de origine, țara
de expediție, vânzătorul/expeditorul mărfurilor;
c) elementelor de determinat în aplicarea art. 156a alin. (1)
din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
(3) Pentru eliberarea autorizației pentru ajustarea valorii în
vamă, Autoritatea Națională a Vămilor verifică dacă sunt
îndeplinite următoarele condiții:

a) cele prevăzute la art. 156a alin. (2) din Regulamentul
Comisiei (CEE) nr. 2.454/93;
b) persoana interesată nu înregistrează debite față de
autoritatea vamală.
Art. 4. — În vederea determinării elementelor prevăzute la
art. 156a alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93,
Autoritatea Națională a Vămilor poate, în funcție de
circumstanțele tranzacției, să solicite următoarele documente și
informații:
a) pentru elementele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. (a)
paragraful (i) și art. 33 lit. (e) din Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92, respectiv comisioane și cheltuieli de brokeraj,
precum și comisioane de cumpărare:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document sau informații care au stat la baza încheierii
tranzacției;
— modul de determinare a comisionului sau a cheltuielilor
de brokeraj;
— angajamente de cheltuieli privind comisioane și cheltuieli
de brokeraj referitoare la tranzacția în cauză;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
b) pentru elementele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. (b) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv mărfuri
și servicii furnizate direct sau indirect de cumpărător gratuit ori
la un cost redus pentru utilizare în legătură cu fabricarea sau
vânzarea la export a mărfurilor importate:
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— contractul de producție sau de prestare de servicii încheiat
cu partenerul extern ori orice document sau informație care a
stat la baza încheierii tranzacției;
— documente și/sau informații relevante pentru materiale și
servicii referitoare la valoarea acestora, costul sau prețul de
achiziție a serviciilor;
— date privind furnizorul materialelor sau al serviciilor;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
c) pentru elementele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. (c) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv
redevențe și drepturi de licență:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document ori informație care a stat la baza încheierii
tranzacției;
— contractul de licență, documente sau informații referitoare
la redevențe ori drepturi de licență;
— elemente de identificare a vânzătorului mărfurilor și a
deținătorului licenței;
— elemente de identificare a legăturii existente între
vânzător, cumpărător și deținătorul licenței;
— suma totală a redevențelor și drepturilor de licență care
trebuie plătite pe o perioadă de maximum 3 ani de la data
depunerii cererii de autorizare (dacă nu se cunoaște suma
exactă, se va prezenta o estimare a acesteia);
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
d) pentru elementele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. (d) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv valoarea
oricărei părți din profitul oricărei revânzări, înstrăinări sau utilizări
ulterioare a mărfurilor importate care îi revine, direct ori indirect,
vânzătorului:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document ori informație care a stat la baza încheierii
tranzacției;
— contractul prin care sunt stabilite obligațiile de plată;
— modul de stabilire a plăților respective;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
e) pentru elementele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. (e) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv
cheltuielile de transport și costul asigurării mărfurilor importate,
precum și cheltuielile de încărcare și manipulare legate de
transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a
mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document ori informație care a stat la baza încheierii
tranzacției;
— contractul de transport pe parcurs extern sau orice
document ori informație relevantă care a stat la baza angajării
transportului;
— contractul și polița de asigurare a mărfurilor transportate
pe parcurs extern;
— documente sau informații relevante pentru determinarea
sumelor respective;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
f) pentru elementele prevăzute la art. 33 lit. (a), (b) și (f) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv
cheltuielile de transport pentru mărfuri după sosirea lor la locul
de intrare pe teritoriul vamal al Comunității, cheltuielile pentru
construcție, montare, asamblare, întreținere și asistență tehnică,
întreprinse după importul mărfurilor, cum ar fi instalații, utilaje
sau echipamente industriale, precum și drepturi de import ori

alte taxe de plătit în Comunitate ca urmare a importului sau
vânzării mărfurilor:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document ori informație care a stat la baza încheierii
tranzacției;
— contractul de transport sau orice document ori informație
care a stat la baza angajării transportului;
— documente sau informații relevante pentru determinarea
sumelor respective;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
g) pentru elementele prevăzute la art. 33 lit. (c) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv valoarea
dobânzilor stabilită în conformitate cu acordurile de finanțare
încheiate de cumpărător și referitoare la cumpărarea mărfurilor
importate:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document care a stat la baza încheierii tranzacției;
— contractul sau acordul de finanțare, încheiat în scris, din
care să rezulte că mărfurile sunt vândute la prețul declarat ca
preț efectiv plătit sau de plătit și că rata dobânzii pretinsă nu
depășește nivelul uzual pentru astfel de tranzacții în țara și la
momentul în care s-a acordat finanțarea;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției;
h) pentru elementele prevăzute la art. 33 lit. (d) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, respectiv cheltuieli
privind dreptul de a reproduce în Comunitate mărfurile
importate:
— contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau
orice document care a stat la baza încheierii tranzacției;
— descrierea operațiunii și locul de realizare a acesteia;
— documente sau informații relevante privind modalitatea de
determinare a plăților respective și cuantumul acestora;
— orice alte documente sau informații relevante, în funcție de
circumstanțele tranzacției.
Art. 5. — Autorizația se emite pe un formular conform
modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentele norme, și se completează potrivit notelor explicative
prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentele norme.
Art. 6. — Autorizația se comunică solicitantului în
conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 2.913/92.
Art. 7. — Perioada de valabilitate a autorizației este cea
solicitată de persoana interesată, conform documentelor
prezentate, dar nu poate depăși 3 ani de la data emiterii, cu
condiția ca circumstanțele rezultate din documentele și
informațiile prezentate de solicitant, care au stat la baza emiterii
acesteia, să nu fie modificate. Titularul autorizației este obligat
să informeze în scris Autoritatea Națională a Vămilor despre
toate modificările intervenite asupra elementelor care sunt de
natură să afecteze conținutul autorizației.
Art. 8. — Autorizația poate fi anulată, revocată sau modificată
în conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92.
Art. 9. — Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a
autorizației, titularul acesteia trebuie să adreseze în scris
Autorității Naționale a Vămilor, cu cel puțin 60 de zile înainte de
expirarea perioadei de valabilitate, o solicitare de prelungire a
autorizației inițiale. Autoritatea Națională a Vămilor va analiza
solicitarea, ținând cont de termenii și condițiile avute în vedere
la emiterea autorizației inițiale, și va verifica dacă circumstanțele
rezultate din documentele și informațiile prezentate de solicitant
care au stat la baza emiterii autorizației inițiale mai sunt valabile.
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ANEXA Nr. 1
la norme

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

AUTORIZAȚIE PENTRU AJUSTAREA VALORII ÎN VAMĂ

nr. ../dată ..
Titularul autorizației:
Denumire:
Adresă:
Cod unic de identificare:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:

1.

Se autorizează
Utilizarea sumei sau procentului de ajustare indicat în rubrica 3(c) în vederea ajustării prețului efectiv plătit sau
de plătit declarat, pentru a ține cont de anumite elemente care se adaugă acestui preț și care nu sunt cuantificabile
la momentul evaluării mărfurilor în vamă1
Utilizarea sumei sau procentului de ajustare indicat în rubrica 3(c) în vederea ajustării prețului efectiv plătit sau
de plătit declarat, pentru a ține cont de anumite elemente care se deduc din acest preț și care nu sunt diferite de
acesta la momentul evaluării mărfurilor în vamă1
Obiectul autorizației
Art. 32 alin. 1 lit. [] paragraful [] din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92

descriere (de exemplu: comisioane și cheltuieli de
brokeraj, redevențe și drepturi de licență etc.):

Art. 33 lit. [] din Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92

descriere (de exemplu: cheltuieli de transport pentru
mărfuri după sosirea lor la locul de intrare pe teritoriul
vamal al Comunității, drepturi de import sau alte taxe de
plătit în Comunitate, dobânzi etc.):

2.

Termen de valabilitate: de la .. până la ....................

3.

Ajustare

3a)

Baza de calcul a ajustării:

3b)

Modalitatea de determinare a ajustării:

3c)

Rezultatul

1

Elemente care se adăugă prețului efectiv plătit sau
de plătit

Suma (unitate monetară/unitate
de măsură):

Procent (%):

Elemente care se deduc din prețul efectiv plătit sau
de plătit

Suma (unitate monetară/unitate
de măsură):

Procent (%):

Data înregistrării declarației vamale la biroul vamal.
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4.

Date privind mărfurile

4a)

Mărfuri (descriere comercială), încadrarea tarifară și alte referințe comerciale necesare (marcă, model etc.):

4b)

Furnizor(i) (denumire și adresă):

4c)

Dacă este cazul, deținătorul licenței (denumire și adresă):

5.

Prezenta autorizație înlocuiește Autorizația nr. ................../data .............................., emisă de Autoritatea
Națională a Vămilor

6.

Alte mențiuni


(conducătorul unității emitente)

ANEXA Nr. 2
la norme

N O T E E X P L I C AT I V E

privind completarea autorizației pentru ajustarea valorii în vamă
1. Elementele de identificare ale autorizației (nr. și dată) se
înscriu în rubrica nr. 6 a declarației pentru valoarea în vamă
(documentul DV1).
2. La rubrica nr. 1 a autorizației se bifează căsuțele
corespunzătoare și se prezintă elementele care fac obiectul
autorizației [de exemplu: art. 32 alin. (1) lit. (a) paragraful (i) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 — descriere:
comisioane și cheltuieli de brokeraj, cu excepția comisioanelor
de cumpărare].
3. La rubrica nr. 3 se prezintă elementele de identificare a
bazei de calcul a ajustării (de exemplu: preț FOB, EXW, preț
care include cheltuieli de transport pe teritoriul Comunității etc.),
modalitatea de determinare a ajustării (de exemplu: formula de

calcul) și rezultatul (se bifează căsuța corespunzătoare tipului
de element și se înscrie suma sau procentul efectiv).
4. La rubrica nr. 4 se prezintă elementele de identificare a
mărfurilor care fac obiectul operațiunilor de punere în liberă
circulație pentru care se eliberează autorizația, precum și date
privind furnizorii sau, dacă este cazul, deținătorul licenței,
conform documentelor puse la dispoziția autorității vamale de
persoana interesată.
5. Rubrica nr. 5 se completează, dacă este cazul, cu datele
de identificare ale unei autorizații emise anterior pentru același
titular, în situația în care autorizația emisă o înlocuiește pe
aceasta din diverse motive, care pot fi menționate la rubrica nr. 6.
6. Rubricile neutilizate se barează.
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