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HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare pe anul 2010, finanțat integral din venituri
proprii, stabilit la suma de 41.325 mii lei — venituri totale și
41.325 mii lei — cheltuieli totale, se rectifică prin realocare între
*) Anexa este reprodusă în facsimil.

titlul II „Bunuri și servicii” și titlul XII „Cheltuieli de capital”, fără a
se modifica totalul veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2010.
Art. 2. — Detalierea cheltuielilor pe structura clasificației
bugetului de stat este prezentată în anexa*) care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 3. — Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri
și cheltuieli se realizează de către Comisia Națională a

Valorilor Mobiliare în conformitate cu obiectivele și sarcinile
acesteia.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 31 mai 2011, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 31 mai 2011.
Nr. 12.
ANEXĂ

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I

al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010
Rectificare
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investiții prioritare
din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții prioritare
din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, prevăzută în
anexa nr. I.
(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1),
cuprinși în anexele nr. II/1—II/12.
Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în
anexele nr. II/1—II/12 se face în conformitate cu prevederile
Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național
de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate
anual cu această destinație în buget, precum și din alte surse
legal constituite, conform programelor de investiții publice
aprobate conform legii.
Art. 3. — Anexele nr. I și II/1—II/12 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă:
a) poziția 16 din anexa nr. I, precum și anexa nr. II/16 privind
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării
Poiana Uzului, județul Bacău” la Hotărârea Guvernului
nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai unor investiții cuprinse în Proiectul „Diminuarea riscurilor în
cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații
de urgență” — Componenta C — „Reducerea riscurilor în caz de
inundații și alunecări de teren”, finanțat printr-un credit extern
acordat de Banca Mondială și cofinanțat de la bugetul de stat,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din
13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare;
b) pozițiile 6 și 8 din anexa nr. I, precum și anexele nr. II/6 și
II/8 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții „Amenajarea râului Mureș
în zona barajului de priză Azomureș—Târgu Mureș, județul
Mureș” și „Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești—
confluența cu râul Putna, județul Vrancea” la Hotărârea
Guvernului nr. 331/2011 privind aprobarea listei unor obiective
de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea
apelor, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 245 din 7 aprilie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 25 mai 2011.
Nr. 549.
ANEXA Nr. I

L I S TA

obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea

Regularizare râu Aiudel la Aiud, județul Alba
Regularizare Valea Petriș în comuna Petriș, județul Arad
Amenajarea râului Mureș în zona barajului de priză Azomureș—Târgu Mureș, județul Mureș
Regularizare râu Arieșul Mare și afluenți amonte acumularea Mihoiești, județul Alba
Punerea în siguranță a barajului de priză Albești, județul Mureș
Amenajarea râului Niraj amonte de acumularea Valea, județul Mureș
Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești—confluența cu râul Putna, județul Vrancea
Punerea în siguranță a acumulării Poiana Uzului, județul Bacău
Supraînălțarea digurilor pe râul Râmnicu Sărat, pe sectorul Slobozia—Botești—Măicănești, județul Vrancea
Regularizare și apărări de maluri pe râul Galbena, pe sectorul Densuș—Hațeg, județul Hunedoara
Amenajarea brațului stâng și pragului de fund pe pârâul Sucevița în zona localității Marginea, județul Suceava
Amenajare râu Tazlău și afluenți, județul Bacău
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ANEXA Nr. II/1

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Regularizare râu Aiudel la Aiud, județul Alba”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: pe râul Aiudel până la confluența cu râul Mureș, pe o lungime de 7,2 km, în intravilanul municipiului Aiud,
județul Alba
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Anul III

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

Capacități:
— albie amenajată
— protecții de mal
— reabilitare protecții existente
Durata de realizare a investiției

mii lei

38.026*)

mii lei

24.368

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

12.700
8.200
12.700
8.200
12.626
7.968

km
km
km
36

7,20
5,82
1,10
luni

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. II/2

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Regularizare Valea Petriș în comuna Petriș, județul Arad”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: în albia minoră a văii Petriș și a afluentului Valea Roșie, în zona localităților Petriș, Corbești, Roșia Nouă
și Obârșia, comuna Petriș, județul Arad
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Anul III
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

mii lei

63.919*)

mii lei

40.426

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

21.300
13.500
21.300
13.500
21.319
13.426
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Capacități:
— reprofilare albie total,
din care:
— reprofilare albie Valea Petriș
— reprofilare albie Valea Roșie
— protecții de mal
— zid parapet
Durata de realizare a investiției

km

16,819

km
km
km
km
luni

1,937
14,882
7,835
33,638
36

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

ANEXA Nr. II/3

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Amenajarea râului Mureș în zona barajului de priză Azomureș—Târgu Mureș,
județul Mureș”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: pe râul Mureș, în albia minoră și zona dig mal, în zona intravilanului localității Târgu Mureș, județul Mureș
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— de finanțat — rest de executat,
din aceasta:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției — rest de executat
Anul I
Anul II
Anul III
Capacități:
• regularizare albie,
compusă din următoarele lucrări:
— praguri de colmatare
— prag de colmatare P5 (completare rizbermă — 16.650 m3 piatră brută)
— consolidare maluri
— amenajare debușare afluenți
— corecție de mal albie minoră
Durata de realizare a investiției

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

mii lei

41.286 *)

mii lei

23.751

mii lei

14.832

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

10.000
6.200
10.000
6.200
3.751
2.432

km

6,5

buc.

4

km

10,40

luni

30

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 392/3.VI.2011
ANEXA Nr. II/4

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Regularizare râu Arieșul Mare și afluenți amonte acumularea Mihoiești, județul Alba”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: pe râul Arieșul Mare între localitățile Gârda de Sus și Scărișoara, pe pârâul Albac în zona localității Albac
și pe Arieșul Mic între localitatea Avram Iancu și Ponorel, județul Alba
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Anul III

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

Capacități:
— ziduri de sprijin din beton ciclopian
— praguri de fund din anrocamente
— reprofilare albie
Durata de realizare a investiției

mii lei

50.798 *)

mii lei

29.090

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

16.900
9.700
16.900
9.700
16.998
9.690

km
buc.
km
luni

7,45
18
4,05
36

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. II/5

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a barajului de priză Albești, județul Mureș”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: barajul și priza de apă Albești sunt amplasate pe cursul mijlociu al râului Târnava Mare, la cca 110 km de
izvoare, în amonte de municipiul Sighișoara (în amonte de confluența cu pârâul Rogoz și în aval la 300 m de disipatorul acumulării
nepermanente Vânători), județul Mureș
Indicatori tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Capacități:
— apărări de maluri
— refacere rizbermă
— praguri stabilizare fund albie aval
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

INV
C+M
INV
C+M

mii lei

35.471*)

mii lei

19.818

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

15.000
9.000
20.471
10.818

km
m
buc.

1,925
24
4
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— echipamente hidromecanice:
— stavilă segment
— stavilă plană
— cabină protecție mecanisme acționare
Durata de realizare a investiției

buc.

2

buc.
buc.
luni

1
1
24

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
ANEXA Nr. II/6

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Amenajarea râului Niraj amonte de acumularea Valea, județul Mureș”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: pe cursul râului Niraj, în amonte de acumularea Valea, pe teritoriul comunelor Vărgata și Eremitu, județul Mureș
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Capacități:
— apărare de mal
— praguri de fund din anrocamente
Durata de realizare a investiției

INV
C+M
INV
C+M

mii lei

79.128*)

mii lei

45.400

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

40.000
25.000
39.128
20.400

km
buc.
luni

9,495
50
24

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. II/7

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești — confluența cu râul Putna,
județul Vrancea”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Siret
Amplasament: în albia minoră și majoră a râului Milcov, pe sectorul aval Golești — confluența cu râul Putna, județul Vrancea
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

mii lei

51.754*)

mii lei

31.020
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Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II

INV
C+M
INV
C+M

Capacități:
— apărări de maluri
— diguri din materiale locale
Durata de realizare a investiției

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

31.000
18.700
20.754
12.320

km
km
luni

10,79
3,80
18

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

ANEXA Nr. II/8

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Poiana Uzului, județul Bacău”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Siret
Amplasament: Barajul Poiana Uzului este situat pe râul Uz, la 13 km de confluența cu râul Trotuș, la periferia localității
Dărmănești și la 31 km de izvorul râului Uz, în vecinătatea localității Comănești, județul Bacău
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Capacități:
— reabilitare conducte:
— montaj echipamente hidromecanice
— confecții metalice
— drenaj în fundație
— sistem monitorizare și alarmă
— suprafață desfășurată totală canton
Durata de realizare a investiției

INV
C+M
INV
C+M

mii lei

44.485*)

mii lei

14.949

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

22.300
7.500
22.185
7.449

m2
buc.
to
ml
buc.
m2
luni

1.212
9
6,13
7.040
89
1.696
24

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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ANEXA Nr. II/9

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Supraînălțarea digurilor pe râul Râmnicu Sărat, pe sectorul Slobozia—Botești—Măicănești,
județul Vrancea”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Siret
Amplasament: pe râul Râmnicu Sărat, de la confluența cu râul Siret spre amonte, pe zona Slobozia—Botești—Măicănești,
județul Vrancea
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

mii lei

29.037*)

din care:
— construcții-montaj
mii lei
17.190
Capacități:
• Supraînălțare dig total,
km
19,900
din care:
— supraînălțare dig mal drept
km
8,20
— supraînălțare dig mal stâng
km
11,70
• Consolidare mal drept total
km
0,360
Durata de realizare a investiției
luni
12
Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. II/10

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Regularizare și apărări de maluri pe râul Galbena pe sectorul Densuș—Hațeg,
județul Hunedoara”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Amplasament: în bazinul hidrografic Mureș (cod cadastral IV-1), în albia minoră și majoră a râului Galbena
(cod cadastral IV-1.117.14.11), afluent al râului Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Densuș, al comunei General Berthelot,
al orașului Hațeg și al comunei Sântămăria Orlea, județul Hunedoara
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției
Anul I
Anul II
Anul III
Capacități:
— amenajare albie
Durata de realizare a investiției
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

mii lei

52.887*)

mii lei

31.627

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

17.600
10.500
17.600
10.500
17.687
10.627

km
luni

20
36
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Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
ANEXA Nr. II/11

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Amenajarea brațului stâng și pragului de fund pe pârâul Sucevița
în zona localității Marginea, județul Suceava”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Siret
Amplasament: pe cursul mijlociu al pârâului Sucevița, pe teritoriul administrativ al comunei Marginea, județul Suceava.
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
— construcții-montaj,
din care:
— Valoarea investiției — etapa I (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
— construcții-montaj
— Valoarea investiției — etapa II (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției — etapa II
Anul I
Anul II
Anul III
Capacități totale:
— regularizare albie (braț stâng) pârâul Sucevița
— consolidări de mal
— prag de fund,
din care:
Etapa I:
— regularizare albie (braț stâng) pârâul Sucevița
— consolidare de mal
Etapa II:
— consolidări de mal
— prag de fund
Durata de realizare a investiției
Etapa I
Etapa II

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

mii lei

32.900*)

mii lei

20.652

mii lei

2.594

mii lei
mii lei

2.394
30.306

mii lei

18.258

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

10.100
6.100
10.100
6.100
10.106
6.058

km
km

1,40
3,959

km

0,795

km
km

1,40
0,264

km
km

3,695
0,795

luni
luni

10
36

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Finanțarea investiției
Etapa I — Finanțarea obiectivului de investiții se face din Fondul pentru mediu (fonduri alocate în regim de urgență prin
Hotărârea Guvernului nr. 942/2010 pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie—iulie 2010 la lucrările
de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului) și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Etapa II — Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget,
precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

ANEXA Nr. II/12

C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Tazlău și afluenți, județul Bacău”
Titular: Ministerul Mediului și Pădurilor
Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Siret
Amplasament: pe râul Tazlău, pe pâraiele Tazlăul Sărat, Cernu, Nadișa, Solonț și Cucueți, în zona municipiului Moinești,
pe teritoriul administrativ al localităților Ardeoani, Balcani, Berești, Măgirești și Solonț, județul Bacău
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),
din care:
— de finanțat — rest de executat,
din aceasta:
— construcții-montaj
Eșalonarea investiției — rest de executat
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Capacități:
— apărări de mal
— diguri
— recalibrare albie
— rectificare albie
Durata de realizare a investiției

INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M
INV
C+M

mii lei

128.276*)

mii lei

122.054

mii lei

73.607

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

20.700
11.900
36.800
21.500
45.300
28.800
19.254
11.407

km
km
km
km
luni

11,667
10,072
12,176
0,600
48

Factori de risc
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

DECIZIE
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual
pe perioada 2002—2012 pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru
Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 15 alin. (5) și art. 16 pct. B lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor
și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și
mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite
prezenta decizie.
Art. 1. — Se aprobă Procedura de implementare a
Programului național multianual pe perioada 2002—2012 pentru
susținerea meșteșugurilor și artizanatului, prevăzută în anexa*)
care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării.

Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Cristian Haiduc
București, 27 mai 2011.
Nr. 102.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei
Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

ORDIN
pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere
din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale
ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.770/2010
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.321/DI din 9 aprilie 2011 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public
al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
și în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:
Art. I. — La articolul 1 din Normele metodologice referitoare
la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale
a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități
administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale
acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor
nr. 1.770/2010, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 723 din 29 octombrie 2010, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. d), pot face
obiectul trecerii drumurile forestiere care deservesc fond
forestier proprietate a unităților administrativ-teritoriale
solicitante, situat pe teritoriul altor unități administrativteritoriale.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
București, 24 mai 2011.
Nr. 1.461.
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A C T E A L E C O N S I L I U L U I S U P E R I O R A L M A G I S T R AT U R I I
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor
și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții
de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția
de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
Având în vedere dispozițiile art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9), ale art. 53 alin. (1), ale art. 54 alin. (1), ale art. 55, 58, 59
și 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:
Art. I. — Regulamentul privind transferul și detașarea
judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea
judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum
și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în
funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Detașarea judecătorilor la alte instanțe și a
procurorilor la alte parchete se dispune de secția
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu
acordul scris al acestora, la cererea motivată a președintelui
instanței sau a conducătorului parchetului la care se solicită
detașarea.”
2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Direcția resurse umane și organizare solicită punctul de
vedere motivat al președintelui instanței sau al conducătorului
parchetului la care funcționează judecătorul sau procurorul, care
va include informații inclusiv sub aspectul situației posturilor
vacante temporar și a celor care se vor vacanta într-un interval
de timp scurt, și întocmește, în termen de cel mult 15 zile de la
primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante
privind cariera judecătorului sau a procurorului, situația posturilor
vacante și a celor ocupate la cele două instanțe, respectiv
parchete, precum și volumul de activitate și încărcătura pe
judecător sau procuror la instanțele sau parchetele implicate în
procedura de detașare. Referatul cuprinde și prezentarea
situației curente a instanțelor sau parchetelor implicate în
procedura de detașare, mențiuni cu privire la natura funcției și
atribuțiile postului pentru care se solicită detașarea, precum și
analiza oportunității detașării din perspectiva riscului de afectare
a bunei funcționări a instanței sau parchetului de la care se
solicită detașarea.”
3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Detașarea judecătorilor și a procurorilor la
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al
Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și
unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice se
dispune de secția corespunzătoare a Consiliului Superior al
Magistraturii, la cererea motivată a instituției la care se solicită
detașarea. În cerere se menționează și funcția și atribuțiile
postului în care se solicită detașarea.

(2) Dispozițiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Suplimentar, referatul întocmit de Direcția resurse umane și
organizare cuprinde și mențiuni cu privire la natura funcției în
care se solicită detașarea, măsura în care aceasta corespunde
statutului funcției de judecător sau procuror și experiența
specifică a magistratului în acel domeniu.”
4. La articolul 18, alineatele (1) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 18. — (1) Numirea în funcțiile de președinte de secție
vacante la judecătorii, tribunale și curți de apel se face la
propunerea președintelui instanței, pe baza candidaturilor
depuse de judecători.
..................................................................................................
(4) După consultarea judecătorilor secției pentru care s-a
depus candidatura, președintele instanței solicită avizul
consultativ al colegiului de conducere al instanței.”
5. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Avizul colegiului de conducere al instanței trebuie să fie
motivat, pe baza elementelor privind competența profesională
a candidatului și a percepției pe care colegii o au asupra
acestuia.”
6. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) În cazul în care pentru aceeași funcție au fost depuse
mai multe candidaturi, președintele instanței, pe baza
aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării judecătorilor secției
și a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una
dintre candidaturi.”
7. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) Motivarea propunerii candidaturii judecătorului selectat
potrivit alin. (5) trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor
depuse, temeiurile care au justificat selecția și motivele
respingerii celorlalte candidaturi.”
8. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — (1) Propunerea motivată a președintelui instanței,
însoțită de candidatura judecătorului selectat de acesta și de
documentele prevăzute la art. 18 alin. (2), de avizul motivat al
colegiului de conducere și de referatul privind consultarea
judecătorilor secției, se transmite Consiliului Superior al
Magistraturii.
(2) Direcția resurse umane și organizare întocmește, pe baza
propunerii formulate, în termen de cel mult 15 zile, un referat în
care consemnează:
a) evoluția carierei profesionale a judecătorului propus pentru
numire, cu evidențierea calificativului acordat la ultima evaluare
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și, dacă este cazul, a mențiunii privind sancțiunile disciplinare
aplicate în ultimii 3 ani;
b) îndeplinirea condițiilor de vechime stabilite de lege pentru
funcția cu privire la care a fost depusă candidatura;
c) depunerea declarațiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și a rezultatului verificării efectuate de Consiliul
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dacă acesta s-a
primit în termenul prevăzut de lege;
d) conținutul avizului motivat al colegiului de conducere și al
consultării judecătorilor secției la care s-a propus numirea în
funcția de conducere.
(3) Judecătorul propus pentru numirea în funcția de
președinte de secție va susține în fața Secției pentru judecători
a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:
a) susținerea planului managerial sub următoarele aspecte:
— prezentarea sintetică a secției pentru a cărei conducere
candidează;
— identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități,
precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea
acestora;
— propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a
secției pentru a cărei conducere candidează;
— compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat
cu cel al președintelui instanței, dacă este cazul;
b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare,
vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea
deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de
analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen
scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă,
capacitatea de relaționare și comunicare;
c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a
depus candidatura.
(4) Membrii Secției pentru judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la
conduita și deontologia profesională, precum și la împrejurări
rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de
președintele instanței sau al avizului motivat primit din partea
colegiului de conducere și pot consulta ultimul raport de
evaluare a activității profesionale a candidatului.
(5) La interviu poate participa și un psiholog, care, prin
intermediul președintelui de ședință, poate adresa întrebări
candidatului.
(6) În situația reînvestirii în funcția de conducere, Secția
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate
avea în vedere rezultatele evaluărilor anterioare ale activității
candidatului întocmite de conducerea instanței, precum și
rezultatele controalelor tematice efectuate de Inspecția Judiciară
cu privire la îndeplinirea atribuțiilor manageriale de către
candidat.”
9. După articolul 19 se introduce un nou articol,
articolul 191, cu următorul cuprins:
„Art. 191. — (1) Numirea judecătorilor în funcțiile prevăzute la
art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se face de Președintele
României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,
dintre judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție care au
funcționat la această instanță cel puțin 2 ani.
(2) În vederea formulării propunerii, candidații depun la
Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu candidatura,
declarațiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, un proiect
privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere
pentru care candidează, un curriculum vitae și orice alte
înscrisuri considerate relevante.
(3) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în
termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut

la art. 53 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, un referat în care
consemnează:
a) evoluția carierei profesionale a candidatului, cu
evidențierea calificativului la ultima evaluare și a mențiunii
privind sancțiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
b) îndeplinirea condițiilor de vechime stabilite de lege pentru
funcția în care urmează a se dispune numirea;
c) depunerea declarațiilor prevăzute la art. 48 alin. (11) din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și a rezultatului verificării efectuate de Consiliul
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dacă acesta s-a
primit în termenul prevăzut de lege.
(4) Candidații vor susține în fața Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condițiile
art. 19 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.
(5) Membrii Secției pentru judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la
conduita și deontologia profesională și pot consulta ultimul
raport de evaluare a activității profesionale a candidatului.
(6) Dispozițiile art. 19 alin. (5) și (6) se aplică în mod
corespunzător.”
10. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 49 alin. (9)
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în alte funcții de conducere decât cele
care se ocupă prin concurs sau examen, la parchetele de pe
lângă judecătorii, tribunale și curți de apel, se face la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, cu recomandarea conducătorului parchetului
unde urmează să fie numit procurorul.
(2) Fiecare candidatură este însoțită de curriculum vitae,
declarațiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48
alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuțiilor
specifice funcției de conducere, 10 lucrări întocmite de candidat
în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și de orice
alte înscrisuri considerate relevante.
(3) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul parchetului
consultă procurorii secției pentru care s-a depus candidatura,
cu respectarea confidențialității opțiunilor, și consemnează
rezultatul într-un referat, semnat și datat.
(4) După consultarea procurorilor, conducătorul parchetului
solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al acestui
parchet.
(5) Avizul colegiului de conducere trebuie să fie motivat, pe
baza elementelor privind competența profesională a
candidatului și a percepției pe care colegii o au asupra acestuia.
(6) În cazul în care pentru aceeași funcție au fost depuse mai
multe candidaturi, conducătorul parchetului, pe baza aprecierilor
proprii, a rezultatelor consultării procurorilor secției și a avizului
motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre
candidaturi, pe care o înaintează procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
(7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat
trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile
care au justificat selecția și motivele respingerii celorlalte
candidaturi.
(8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, după însușirea recomandării primite,
formulează propunere motivată de numire în funcție, pe care o
transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de
candidatura depusă de procurorul selectat, precum și de
înscrisurile prevăzute la alin. (2), de avizul motivat al colegiului
de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor
secției și de recomandarea prevăzută la alin. (1).

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 392/3.VI.2011
(9) Prevederile art. 19 alin. (2)—(6) se aplică în mod
corespunzător.”
11. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 55 din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în alte funcții de conducere în cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Direcției
Naționale Anticorupție se face la propunerea procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție sau a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție,
după caz, cu recomandarea conducătorului direcției ori, după
caz, al secției din cadrul acestui parchet sau al acestei direcții.
(2) Fiecare candidatură este însoțită de curriculum vitae,
declarațiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48
alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuțiilor
specifice funcției de conducere, 10 lucrări întocmite de candidat
în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și de orice
alte înscrisuri considerate relevante.
(3) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul direcției
sau, după caz, al secției din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție ori al Direcției Naționale
Anticorupție consultă procurorii serviciului sau biroului pentru
care s-a depus candidatura, cu respectarea confidențialității
opțiunilor, și consemnează rezultatul într-un referat, semnat și
datat.
(4) După consultarea procurorilor serviciului sau biroului,
conducătorul direcției ori, după caz, al secției propune
procurorului general sau, după caz, procurorului-șef solicitarea
avizului consultativ al colegiului de conducere al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori al Direcției
Naționale Anticorupție.
(5) Avizul colegiului de conducere trebuie să fie motivat, pe
baza elementelor privind competența profesională a
candidatului și a percepției pe care colegii o au asupra acestuia.
(6) În cazul în care pentru aceeași funcție au fost depuse mai
multe candidaturi, conducătorul direcției sau, după caz, al
secției, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării
procurorilor și a avizului motivat al colegiului de conducere,
selectează una dintre candidaturi, pe care o înaintează
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție ori, după caz, procurorului șef al Direcției
Naționale Anticorupție.
(7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat
trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile
care au justificat selecția și motivele respingerii celorlalte
candidaturi.
(8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, respectiv procurorul șef al Direcției
Naționale Anticorupție, după însușirea recomandării primite,
formulează propunere motivată de numire în funcție, pe care o
transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de
candidatura depusă de procurorul selectat, precum și de
înscrisurile prevăzute la alin. (2), de avizul colegiului de

conducere, de referatul privind consultarea procurorilor
serviciului sau biroului, după caz, și de recomandarea prevăzută
la alin. (1).
(9) Prevederile art. 19 alin. (2)—(6) se aplică în mod
corespunzător.”
12. După articolul 21 se introduce un nou articol,
articolul 211, cu următorul cuprins:
„Art. 211. — (1) Numirea procurorilor în condițiile art. 54
alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se face de Președintele României, la
propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de
10 ani în funcția de judecător sau procuror.
(2) În vederea emiterii avizului, împreună cu propunerea
ministrului justiției se depun la Consiliul Superior al Magistraturii
declarațiile prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48
alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuțiilor
specifice funcției de conducere pentru care se emite avizul, un
curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat
în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea și orice
alte înscrisuri considerate relevante.
(3) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în
termen de cel mult 15 zile de la depunerea propunerii ministrului
justiției, un referat în care consemnează:
a) evoluția carierei profesionale a candidatului, cu
evidențierea calificativului la ultima evaluare și a mențiunii
privind sancțiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
b) îndeplinirea condițiilor de vechime stabilite de lege pentru
funcția în care urmează a se dispune numirea;
c) depunerea declarațiilor prevăzute de art. 55 alin. (3),
raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, și a rezultatului
verificării efectuate de Consiliul Național pentru Studierea
Arhivelor Securității, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut
de lege.
(4) Dispozițiile art. 191 alin. (4)—(6) se aplică în mod
corespunzător.”
13. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) La soluționarea cererilor prevăzute la art. 22 alin. (1)
pot fi avute în vedere următoarele criterii:
— volumul de activitate al instanței sau parchetului de la care
provine solicitantul și la care se solicită numirea, numărul
posturilor vacante la instanțele ori parchetele implicate și
dificultățile de ocupare a acestora;
— vechimea efectivă în funcția de judecător sau procuror;
— vechimea la instanța sau parchetul de la care provine
solicitantul;
— vechimea în gradul aferent instanței, respectiv parchetului
la care se solicită numirea.”
Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Nicolae Horațius Dumbravă
București, 26 mai 2011.
Nr. 355.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2011 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

245

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

370

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.270

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

300

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

35

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2011 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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