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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale
a Imprimeriilor „CORESI” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii
și Patrimoniului Național
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul
unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe
anul 2011 al Companiei Naționale a Imprimeriilor „CORESI” —
S.A., companie de interes național aflată sub autoritatea
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul
de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor
„CORESI” — S.A., potrivit alin. (1), se aprobă de către Ministerul
Culturii și Patrimoniului Național, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale,
înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei
Naționale a Imprimeriilor „CORESI” — S.A. prevăzut la art. 1
alin. (1), reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât
în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu
avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională a
Imprimeriilor „CORESI” — S.A. poate efectua cheltuieli totale
aferente veniturilor totale, proporțional cu gradul de realizare a
veniturilor totale, cu excepția cheltuielilor de personal care nu
pot fi depășite, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) intră sub incidența
dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. — Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 8 iunie 2011.
Nr. 588.
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ANEXĂ1)

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
Compania Națională a Imprimeriilor „CORESI” — S.A. București
Cod de identificare fiscală: RO 11648971
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

pe anul 2011
— mii lei —

1) Anexa

este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. a unor mijloace fixe
aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea
Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în vederea reutilizării și refolosirii,
respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 2 din
Ordonanța Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale
ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în
domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei
Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. a unor mijloace fixe
aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi
Ferate „C.F.R.” — S.A., având datele de identificare prevăzute în
anexele nr. 1—4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Trecerea în domeniul privat al statului se face în
vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune,
casării și valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la
art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condițiile legii.
Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. își va
actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.

Art. 3. — (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis, din
21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.
(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate
concedentă competentă, și Compania Națională de Căi Ferate
„C.F.R.” — S.A., în calitate de concesionar, va fi
modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor
legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 16 iunie 2011.
Nr. 615.

1. TOTAL
147772
Linia 300
parțial
parțial

8.10_

8.10_

TOTAL
(L 300 + 147766
L 800) parțial
parțial

147772
parțial

8.10_

2. TOTAL
147766
Linia 800
parțial
parțial

Instalații fixe de
siguranță și de
conducere
operativă a
circulației
feroviare, linii
interoperabile

Linii ferate
de circulație și
aparate de cale,
linii
interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice,
electrice, electronice și de tehnică de
calcul; ansamblul de echipamente
electromecanice; instalațiile automate;
moderatoare de viteză; liniile de contact cu
toate instalațiile aferente, instalațiile din
substațiile de tracțiune electrică, posturile

Regionala
CFR
București

Regionala
CFR
București

1998

1998

Lungimea totală a liniilor cf = 360,786 km
Regionalele
din care:
CFR
— lungime linii cf duble (desfășurată) =
Regionala
Craiova,
285,969 km;
CFR
Brașov,
— lungimi linii cf simple = 74,817 km;
București
Galați,
— nr. aparate cf echivalente = 335 buc.;
Constanța
— lungimi linii electrificate = 349,828 km

1998

7

1998

Regionala
CFR
București

6

Adresa

Anul
dobândirii/
Anul PIF

Regionala
CFR
București

Regionala
CFR
București

5

Lungimea totală a liniilor cf = 89,068 km
din care:
Linii ferate
— lungime linii cf duble (desfășurată) =
de circulație și
75,360 km;
aparate de cale,
— lungime linii cf simple = 13,708 km;
linii interoperabile
— nr. aparate cf echivalente = 105 buc.;
— lungimi linii electrificate = 78,110 km

4

Vecinătăți

Regionala
CFR
București

3

2

Descrierea tehnică

Lungimea totală a liniilor cf = 271,718 km
din care:
Linii ferate
— lungime linii cf duble (desfășurată) =
de circulație și
210,609 km;
aparate de cale,
— lungime linii cf simple = 61,109 km;
linii interoperabile
— nr. aparate cf echivalente = 230 buc.;
— lungimi linii electrificate = 271,718 km

Denumirea

Codul de
clasificare

8.10_

147766
parțial

1

Nr.
M.F.

Datele de identificare

9

Baza legală

5.395.358,28

Legea
nr. 219,
Hotărârea
Guvernului
nr. 581/98

Legea
nr. 219/1998,
79.277.012,03 Hotărârea
Guvernului
nr. 581/1998

Legea
nr. 219/1998,
Hotărârea
36.078.296,05
Guvernului
nr. 581/1998

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

10

în administrare/
concesiune

Situația juridică

Legea
nr. 219/1998,
Hotărârea
43.198.715,98
Guvernului
nr. 581/1998

8

Valoarea
de inventar
(lei)

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Linia de circulație L 800 — București—Constanța, între stațiile București N. și Fundulea
Linia de circulație L 300 — București—Brașov, între stațiile București N. și Câmpina

LINII INTEROPERABILE:

1. TOTAL
147766
Linia 300
parțial
parțial

0

Nr.
crt.

C E N T R A L I Z AT O R U L

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului afectate de lucrările de modernizare a liniilor cf 300 și 800,
componente ale coridorului IV paneuropean, în anii 2007—2008

Sucursala Regionala de Căi Ferate București

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

11

concesionat/
închiriat/
titlu gratuit

Situația juridică
actuală

imobil

imobil

imobil

imobil

12

Tipul
bunului

ANEXA Nr. 1
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TOTAL
parțial

121317
parțial

121317
parțial

TOTAL
(L 300 + 147768
L 800) parțial
parțial

147768
parțial

8.10_

8.10_

8.10_

TOTAL
(L 300 + 147772
L 800) parțial
parțial

2

8.10_

1

2. TOTAL
147772
Linia 800
parțial
parțial

0

de secționare și de subsecționare, posturile
de transformare; grupurile electrogene;
instalațiile de lumină și forță; cu toate
anexele acestora, clădirile destinate
exclusiv pentru acestea (tip și structură)

4

Triajul de rețea
Ploiești Triaj,
linii
interoperabile

Poduri, podețe,
viaducte,
tuneluri și alte
lucrări de artă,
linii
interoperabile

Instalații fixe
de siguranță și
de conducere
operativă
a circulației
feroviare, linii
interoperabile

Echipamente și instalații de siguranță
a circulației și a activității de manevră,
clădiri

Poduri, podețe, viaducte, tuneluri
și alte lucrări de artă;
nr. podețe = 5 buc.

Regionalele
CFR
Regionala
Craiova,
CFR
Brașov,
București
Galați,
Constanța

Regionalele
CFR
Regionala
Craiova,
CFR
Brașov,
București
Galați,
Constanța

1998

1998

1998

7

Ansamblul de echipamente mecanice,
electrice, electronice și de tehnică de
calcul; ansamblul de echipamente
electromecanice; instalațiile automate;
Regionalele
moderatoare de viteza; liniile de contact
CFR
cu toate instalațiile aferente, instalațiile
Regionala
Craiova,
din substațiile de tracțiune electrică,
CFR
Brașov,
posturile de secționare și
București
Galați,
subsecționare, posturile de
Constanța
transformare; grupurile electrogene;
instalațiile de lumină și forță; cu toate
anexele acestora, clădirile destinate
exclusiv pentru acestea (tip și structură)

6

1998

Regionala
CFR
București

5

Regionala
CFR
București

Ansamblul de echipamente mecanice,
electrice, electronice și de tehnică de
calcul; ansamblul de echipamente
Instalații fixe
electromecanice; instalațiile automate;
de siguranță și de
moderatoare de viteză; liniile de contact cu
conducere
toate instalațiile aferente, instalațiile din
operativă
substațiile de tracțiune electrică, posturile
a circulației
de secționare și subsecționare, posturile de
feroviare, linii
transformare; grupurile electrogene;
interoperabile
instalațiile de lumină și forță; cu toate
anexele acestora, clădirile destinate
exclusiv pentru acestea (tip și structură)

3

1.581,35

556.113,05

12.060.078,55

6.664.720,27

8

Legea
nr. 219/1998,
Hotărârea
Guvernului
nr. 581/1998

Legea
nr. 219/1998,
Hotărârea
Guvernului
nr. 581/1998

Legea
nr. 219/1998,
Hotărârea
Guvernului
nr. 581/1998

Legea
nr. 219/1998,
Hotărârea
Guvernului
nr. 581/1998

9

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

10

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

11

imobil

imobil

imobil

imobil

12
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D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

6

7

1948

Județul Dolj,
stația Craiova

Linia 29 Craiova
linii cf electrificate = 125 m

8.10-

12

1936

Județul Dolj,
HM Golenți

Schimbătorul 8 Golenți

8.10-

11

1936

Județul Dolj,
HM Golenți

Schimbătorul 1 Golenți

8.10-

10

1936

Județul Dolj,
HM Golenți

Schimbătorul 3 Golenți

8.10-

9

1936

Județul Dolj,
HM Golenți

Schimbătorul 7 Golenți

8.10-

8

1936

1936

1936

1936

Județul Dolj,
HM Golenți

Schimbătorul 5 Golenți

8.10-

7

147780
parțial

Schimbătorul 10 Golenți

Județul Dolj,
HM Golenți

8.10-

6

Regionalele
CFR
Timișoara,
Brașov,
București

Județul Dolj,
HM Golenți

Linia 7 Golenți
Linie neelectrificată = 75 m

8.10-

5

Linii ferate
de circulație
și aparate
de cale
interoperabile

Județul Dolj,
HM Golenți

Linia 3 Golenți
Linie neelectrificată = 694 m

4

1936

8.10-

8.10-

3

Județul Dolj,
HM Golenți

8.10-

2

Linia 1 Golenți
Linie neelectrificată = 812 m

Schimbătorul 7 Calafat

8.10-

1
1936

Linii ferate de circulație și aparate de cale interoperabile

5

Adresa

Județul Dolj,
stația CF Calafat

4

Vecinătăți

Schimbătorul nr. 101 Calafat

3

2

Descrierea tehnică
(pe scurt)

1936

1

0

Denumirea

Codul de
clasificare

792

792

9

Baza legală

934

693

693

693

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

10

în administrare/
concesiune

Situația juridică

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului
693
nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului
nr. 1.372/2008
693
Hotărârea Guvernului
nr. 140/2010
693

1.069

4.164

4.872

8

Anul
Valoarea
dobândirii/
de inventar
dării în
(lei)
folosință

Județul Dolj,
stația CF Calafat

Nr.
M.F.

Nr.

CORIDORUL IV PANEUROPEAN

Datele de identificare

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

11

concesiune/
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică
actuală

ale mijloacelor fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate Craiova,
aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.,
care trec din domeniul public al acestuia în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.

Sucursala Regionala de Căi Ferate Craiova

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

12

Tipul
bunului

ANEXA Nr. 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.VI.2011
9

1948
1948

Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova
Județul Dolj,
stația Craiova

Diagonala 66-70/72 Craiova
linii cf electrificate = 10 m

Schimbătorul 52 Craiova
aparat de cale = 1 buc.

Schimbătorul 83 Craiova
aparat de cale = 1 buc.

Schimbătorul 66 Craiova
aparat de cale = 1 buc.

Schimbătorul 33 Craiova
aparat de cale =1 buc.

T.D.J. 71/77 Craiova
aparat de cale = 3 buc. echivalat

T.D.J. 70/72 Craiova
aparat de cale = 3 buc. echivalat

T.D.J. 40/46 Craiova
aparat de cale = 3 buc. echivalat

Diagonala 121-125 Craiova
linii cf electrificate = 7 m

Diagonala 113-115 Craiova
linii cf electrificate = 11 m

Diagonala 39/41-51/55 Craiova
linii cf electrificate = 14 m

Diagonala 113-109/111 Craiova
linii cf electrificate = 13 m

Diagonala 115-119/123 Craiova
linii cf electrificate = 10 m

Diagonala 117-121 Craiova
linii cf electrificate = 10 m

Schimbătorul 113 Craiova
aparat de cale = 1 buc.

Schimbătorul 125 Craiova
aparat de cale = 1 buc.

T.D.J. 51/55 Craiova
aparat de cale = 3 buc. echivalat

T.D.J. 109/111 Craiova
aparat de cale = 3 buc. echivalat

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

8.10-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

Diagonala 71/77-83 Craiova
linii cf electrificate = 74 m

Județul Dolj,
stația Craiova

Diagonala 52-40/46 Craiova
linii cf electrificate = 76 m

8.10-

1948

Județul Dolj,
stația Craiova

Linia 31 Craiova
linii cf electrificate = 171 m

15

7

5

6

4

8.10-

3

14

2

8.10-

1

13

0

1.224

1.224

816

816

86

86

112

120

95

60

804

804

804

536

536

536

536

75

553

568

1.278

8

9

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

10

11

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil
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8.10-

147788
parțial

Județul Mehedinți,
stația CF DrobetaTurnu Severin

Diagonala 62/64-60 Drobeta-Turnu Severin
linii cf electrificate = 40 m

8.10-

41

1

Județul Mehedinți,
stația CF DrobetaTurnu Severin

T.D.J. nr. 62/64 Drobeta-Turnu Severin
aparat de cale = 3 buc. echivalat

8.10-

40

8.10_

1984

Județul Mehedinți,
stația CF DrobetaTurnu Severin

Schimbător 60 Drobeta-Turnu Severin
aparat de cale = 1 buc.

8.10-

39

147786
parțial

1875

Județul Dolj,
stația Craiova

Bretea 49-47/53-57/65-59/67 Craiova
aparat de cale = 11 buc. echivalat

8.10-

38

1

1875

Județul Dolj,
stația Craiova

Schimbătorul 19 Craiova
aparat de cale = 1 buc.

8.10-

37

816

43

151.365

100.750

3.393

6.786

3.709

Regionalele
CFR
Timișoara,
Brașov,
București
Județul Dolj,
stația cf Craiova

1974

Clădiri aferente infrastructurii feroviare publice,
Regionalele
altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la
CFR
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 și în anexa
Timișoara,
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 589/2006, care
Brașov,
servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice =
București
2 buc.

Clădiri aferente infrastructurii feroviare
publice, altele decât cele prevăzute în anexa
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 și în
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 589/2006, care servesc exclusiv
infrastructurii feroviare publice = 2 buc.

Alte instalații și
clădiri aferente
infrastructurii
feroviare
interoperabile

TOTAL nr. MF
147788 parțial

Județul Dolj,
satul Golenți,
HM Golenți

1963

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

concesionat

1.342

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului
nr. 581/1998
1.342 Hotărârea Guvernului concesionat
nr. 1.372/2008
Hotărârea Guvernului
nr. 140/2010

7.700

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului
nr. 581/1998
7.700 Hotărârea Guvernului concesionat
nr. 1.372/2008
Hotărârea Guvernului
nr. 140/2010

Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice,
electronice și tehnică de calcul, instalații
CED = 1 buc.

Instalații fixe
de siguranță
și de conducere Ansamblul de echipamente mecanice,
operativă
electronice și tehnică de calcul, instalații
a circulației
CED = 1 buc.
feroviare
interoperabile

TOTAL nr. MF
147786 parțial

1948

1948

3.709

3.709

Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor cf = 2,147 km,
TOTAL nr. M.F.
nr. aparate de cale = 63 buc.,
147780 parțial
din care linii cf electrificate = 0,566 km

1948

Județul Dolj,
stația Craiova

Diagonala 19-33 Craiova
linii cf electrificate = 5 m

8.10-

36

1948

Județul Dolj,
stația Craiova

Bretea 27-25/31-37/45-39/41 Craiova
aparat de cale = 11 buc. echivalat

8.10-

35

1948

Județul Dolj,
stația Craiova

Bretea 115-117-119/123-121 Craiova
aparat de cale = 7 buc. echivalat

8.10-

34

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil
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ANEXA Nr. 3

1940

1882

6

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 fir I
Azuga—Predeal,
km 141+000—142+450
Districtul 1 Predeal,
Linia 300 fir II
Azuga—Predeal,
km 141+000—142+450

5

Regionala
CF
București
Regionala
CF
București

4

Linie cf curentă Azuga—Predeal fir I,
km 141+000—142+450, L = 1.450 m;
șină tip 65 pe traverse de beton T17, T26 fir I,
km 141+000—142+450, L = 1.450 m

TOTAL Nr. M.F.
Nr. podețe = 7 buc.
147818 parțial

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 142+329

Regionala
CF
București

Podeț km 142+329, beton armat și piatră,
deschidere 1,20 m, L = 14,03 m

7

1882

1882

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 142+208
Regionala
CF
București

Podeț km 142+208, beton armat și piatră,
deschidere 0,9 m, L = 11,11 m

6

1882

1882

Poduri, tuneluri,
Podeț km 141+989, piatră și beton armat,
viaducte,
alte lucrări artă deschidere 1,60 m, L = 18,20 m
interoperabile

4

1882

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 142+171

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 141+989

Regionala
CF
București

Podeț km 141+799, piatră și beton armat,
deschidere 1,1 m, L = 30,60 m

3

1882

Regionala
CF
București

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 141+799

Regionala
CF
București

Podeț km 141+600, piatră, bolțari, moloane,
deschidere 1,3 m, L = 23,80 m

2

Podeț km 142+171, piatră, bolțari, moloane,
deschidere 0,9 m, L = 17,65 m

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 141+600

Regionala
CF
București

1882

5

Districtul 1 Predeal,
Linia 300 Azuga—Predeal,
km 141+231

Regionala
CF
București

Podeț km 141+231, beton + bolțari de
piatră, deschidere 2,40 m, L = 11,5 m

TOTAL Nr. M.F. Lungimea totală a liniilor cf = 2,9 km,
147816 parțial din care linii cf electrificate = 2,9 km

7

Adresa

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

Vecinătăți

Descrierea tehnică
(pe scurt)

Linii ferate de
circulație și
aparate de cale Linie cf curentă Azuga—Predeal fir II,
interoperabile
km 141+000—142+450, L = 1.450 m;
șină tip 65 pe traverse de beton T17, T26 fir II,
km 141+000—142+450, L = 1.450 m

3

Denumirea
mijlocului fix

1 147818 8.10._
parțial

2

2

Codul de
clasificare

147816 8.10._
parțial

1

0

1

Nr.
M.F.P.

Nr.
crt.

Datele de identificare

CORIDORUL IV PANEUROPEAN

9

Baza legală
10

concesiune

5.913

11

10

16

16

11

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

12

Tipul
bunului

concesiune

imobil

concesiune concesiune imobil

concesiune

concesiune

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului
nr. 581/1998
5.835
concesiune
HAGA96/2007
Hotărârea Guvernului
nr. 1.022/2008
12 Hotărârea Guvernului concesiune
nr. 140/2010

13

172.444

Situația
juridică actuală

concesiune/
în administrare/
închiriat/dat cu
în concesiune
titlu gratuit

Situația juridică

Legea nr. 219/1998
86.222 Hotărârea Guvernului concesiune
nr. 581/98
Hotărârea Guvernului
nr. 1.741/2006
Hotărârea
Guvernului concesiune
86.222
nr. 140/2010

8

Valoarea
de
inventar
(lei)

ale mijloacelor fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate Brașov, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”— S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în
administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”— S.A.

Sucursala Regionala de Căi Ferate Brașov
12
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1

2

3

4

Codul de
clasificare

8.10_

8.10_

8.10_

8.10_

8.10_

Nr.
M.F.

147852
parțial

147853
parțial

147854
parțial

147858
parțial

147860
parțial

Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare
Sucursalele Sucursala
publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 Regionale CF Regionala
Galați și
la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, care servesc
CF
București
exclusiv infrastructurii feroviare publice
Constanța

Alte instalații și
clădiri aferente
infrastructurii
feroviare
interoperabile

Sucursalele Sucursala
Regionale CF Regionala
CF
Galați și
Constanța
București

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice,
electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de
echipamente electromecanice; instalațiile
automate; moderatoare de viteză; liniile de contact
cu toate instalațiile aferente, instalațiile din
substațiile de tracțiune electrică, posturile de
secționare și subsecționare, posturile de
transformare; grupurile electrogene; instalațiile de
lumină și forță cu toate anexele acestora, clădirile
destinate exclusiv pentru acestea (tip și structură)

Sucursalele Sucursala
Regionale CF Regionala
Galați și
CF
București
Constanța

Poduri, podețe, tuneluri, viaducte, pasaje
Poduri, tuneluri,
inferioare, camere pentru conducte și cabluri;
viaducte și alte
nr. de poduri = 2; nr. de podețe = 2;
lucrări de artă
nr. de pasaje inferioare = 0 (tip și structură de
interoperabile
rezistență a lucrărilor de artă)

Instalații fixe
de siguranță
și de conducere
operativă
a circulației
feroviare
interoperabile

Sucursalele Sucursala
Regionale CF Regionala
Galați și
CF
București
Constanța

Adresa

Lungimea totală a liniilor cf = 0,405 km;
Linii ferate
nr. de aparate de cale echivalente = 0;
de circulație și
lungime linii cf simple = 0 km;
aparate de cale
lungime linii cf duble (desfășurată) = 0,405 km;
neinteroperabile
lungime linii cf electrificate = 0 km

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Sucursalele Sucursala
Regionale CF Regionala
Galați și
CF
București
Constanța

Descrierea tehnică
(pe scurt)

Datele de identificare

Lungimea totală a liniilor c.f. = 190,957 km;
Linii ferate
nr. de aparate de cale echivalente = 290;
de circulație și
lungime linii cf simple = 45,322 km;
aparate de cale
lungime linii cf duble (desfășurată) = 145,635 km;
interoperabile
lungime linii cf electrificate = 174,756 km

Denumirea

Districtul SCB 2
Brașov Călători,
Linia 300 Azuga—Predeal

6

C E N T R A L I Z AT O R U L

Regionala
CF
București

5

1882

7

9

1998

1998

1998

1998

1998

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

42.337

Baza legală

în administrare/
concesiune

Situația juridică

Legea nr. 219/1998,
16.390,08 Hotărârea Guvernului concesionate
nr. 581/1998

Legea nr. 219/1998,
17.887.577,74 Hotărârea Guvernului concesionate
nr. 581/1998

Legea nr. 219/1998,
3.521.318,33 Hotărârea Guvernului concesionate
nr. 581/1998

Legea nr. 219/1998,
677.198,98 Hotărârea Guvernului concesionate
nr. 581/1998

Legea nr. 219/1998,
101.256.347,97 Hotărârea Guvernului concesionate
nr. 581/1998

Valoarea
de inventar
(lei)

10

Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului
nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului
concesiune
42.337
nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului
nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului
nr. 140/2010

8

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului afectate de lucrările de modernizare a Liniei CF 800,
componentă a Coridorului IV paneuropean, în anii 2008 și 2009
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Sucursala Regionala de Căi Ferate Constanța

TOTAL Nr. M.F. Linie contact,
147822 parțial L = 3,8 km desfășurați

Instalații fixe
de siguranță
și de conducere Linie contact Predeal—Malu Ursului,
147822
8.10._ operativă
1
fir I+fir II, km 141+000—142+480,
parțial
L = 3,8 km desfășurați
a circulației
feroviare
interoperabile

0

imobil

12

concesiune/
închiriat/dat
cu titlu gratuit

imobile

imobile

imobile

imobile

imobile

Tipul
bunului

ANEXA Nr. 4

Situația juridică
actuală

11
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ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 326/2005
Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) și ale art. 58 din Legea nr. 317/2004, 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 de organizare și funcționare a
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din
27 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 56 punctul 3, după litera b) se introduce o
nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
„c) Biroul contabilitate.”
2. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 65. — (1) Direcția economică și administrativ exercită,
prin Serviciul salarizare și buget, în ceea ce privește salarizarea
și drepturile de personal, următoarele atribuții:
a) întocmește statele de funcții și statele de personal pentru
Consiliu, împreună cu Direcția resurse umane și organizare;
b) urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului,
potrivit legii;
c) urmărește, împreună cu Direcția resurse umane și
organizare, aplicarea legislației în domeniul drepturilor de
personal: salarii, indemnizații, sporuri, grade, trepte, salariu de
merit și altele, pentru Consiliu;
d) avizează, împreună cu Direcția resurse umane și
organizare și cu Direcția legislație, documentare și contencios,
încadrările și modificările de încadrări, echivalările de funcții și
specialități pentru Consiliu;
e) elaborează, împreună cu Direcția resurse umane și
organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale și
anuale pe categorii de personal;
f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizații,
concedii de odihnă și alte drepturi, cum ar fi premii și stimulente)
pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului;
g) stabilește și asigură efectuarea plății în termen a
obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, fondul pentru șomaj și fondul asigurărilor sociale de
sănătate;
h) analizează proiectul de buget al Institutului Național al
Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri și formulează
propuneri corespunzătoare;
i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru
proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor;
j) întocmește lunar situația privind monitorizarea cheltuielilor
de personal finanțate de la bugetul de stat pentru Consiliu și

unitățile aflate în coordonare și o transmite, potrivit legii,
Ministerului Finanțelor Publice;
k) întocmește fișele fiscale privind impozitul pe venit;
l) întocmește dările de seamă statistice lunare privind
indicatorii de muncă și salarii pentru Consiliu și asigură
transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Național de
Statistică;
m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare și
drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul
Consiliului;
n) asigură întocmirea și depunerea declarațiilor nominale
privind: contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile la Fondul
pentru șomaj și la Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate;
o) asigură întocmirea și depunerea declarației lunare privind
impozitul pe salarii reținut angajaților.
(2) Serviciul salarizare și buget are, în ceea ce privește
bugetul, următoarele atribuții:
a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea
creditelor bugetare în limita bugetului aprobat;
b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor
din cadrul Consiliului și ale unităților aflate în coordonare,
necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al
Consiliului și se ocupă de obținerea avizului consultativ al
Ministerului Finanțelor Publice;
c) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului
Consiliului în țară și în străinătate, ține evidența operativă a
acestora și verifică deconturile, urmărește încadrarea în
cheltuielile aprobate prin buget;
d) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra
tuturor operațiunilor și documentelor din care derivă drepturi sau
obligații patrimoniale;
e) analizează și supune spre aprobare ordonatorului principal
de credite propunerile cu persoanele desemnate de către
ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de
control financiar preventiv propriu;
f) întocmește situația centralizatoare a tuturor operațiunilor
supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul
ordonatorilor secundari de credite și asigură transmiterea
trimestrială a acestora la Ministerul Finanțelor Publice.
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(3) Biroul contabilitate are următoarele atribuții:
a) propune repartizarea indicatorilor financiari și urmărește
realizarea lor pe capitole bugetare și pe categorii de cheltuieli,
potrivit legii;
b) gestionează și utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit
legii;
c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu
prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăților în
numerar, precum și pentru efectuarea operațiunilor curente cu
Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului
București și cu unitatea bancară competentă pentru operațiuni
de plăți externe;
d) asigură organizarea evidenței contabile în cadrul
Consiliului, îndrumă și coordonează această activitate la
ordonatorii secundari de credite, centralizează situațiile
financiare trimestriale și anuale ale ordonatorilor secundari și
terțiari de credite și asigură transmiterea acestora la Ministerul
Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementărilor
legale;
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e) organizează și efectuează operațiunile prevăzute de lege
privind evidența contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea
responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ și
aprovizionare;
f) înregistrează notele contabile, ține evidența conturilor
sintetice și analitice și întocmește balanțele de verificare lunare;
g) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare
și legale;
h) întocmește situația trimestrială privind execuția
cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic
administrativ al Consiliului;
i) centralizează situația trimestrială privind execuția bugetară
aprobată ordonatorilor din subordine și asigură transmiterea
acesteia la Ministerul Finanțelor Publice;
j) are atribuții specifice privind programele cu finanțare din
partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de
implementare a programelor PHARE.”
Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Nicolae Horațius Dumbravă
București, 6 iunie 2011.
Nr. 379.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007
Având în vedere dispozițiile art. 34 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de
pe lângă acestea, 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 de organizare și funcționare al Școlii
Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Notele obținute la examenele finale, cu excepția celor de
la proba de dactilografie, pot fi contestate în termen de 24 de
ore de la afișare.”
2. La articolul 52, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 52. — (1) Departamentul de formare a formatorilor
realizează recrutarea, formarea și evaluarea formatorilor, potrivit
strategiei și Statutului personalului de instruire al Școlii Naționale
de Grefieri, denumit în continuare statut, aprobat de Consiliul
Superior al Magistraturii.”
3. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
„Art. 54. — (1) Selecția candidaților care își anunță intenția
de a deveni formatori ai Școlii se realizează conform unei

proceduri publice și transparente, cu aplicarea unor criterii
obiective, potrivit statutului aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii.
(2) Lista candidaților selectați este aprobată de Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere.
(3) În mod excepțional, cu respectarea procedurii stabilite
prin statut, consiliul de conducere poate decide utilizarea în
activitatea de instruire și a altor specialiști decât cei aflați pe lista
de formatori, situație care va fi comunicată de îndată Consiliului
Superior al Magistraturii, spre aprobare.”
4. La articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 68. — (1) Personalul de instruire al Școlii este format
din:
a) personalul propriu al Școlii, recrutat din rândul
judecătorilor, procurorilor și grefierilor cu studii superioare sau al
altor specialiști, inclusiv prin detașare, potrivit dispozițiilor legii,
în cadrul Școlii;
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b) colaboratori externi/formatori ai Școlii, recrutați din rândul
judecătorilor, procurorilor, grefierilor cu studii superioare,
cadrelor didactice universitare sau al altor specialiști români ori
străini.”
5. Articolul 98 va avea următorul cuprins:
„Art. 98. — (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de
competență și de performanță, personalul Școlii este supus
anual unei evaluări privind eficiența, calitatea activității,
integritatea, obligația de formare profesională continuă. În cazul
personalului numit în funcții de conducere, evaluarea se face și
asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale.
(2) Evaluarea personalului de instruire al Școlii se realizează
conform indicatorilor de evaluare și procedurii de evaluare
stabilite prin statutul aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii.

(3) Evaluarea personalului Școlii care are calitatea de
funcționar public sau personal contractual se realizează potrivit
dispozițiilor legale privind aceste categorii de personal.”
6. Articolul 99 va avea următorul cuprins:
„Art. 99. — Indicatorii de evaluare, stabiliți pe baza criteriilor
menționate la art. 98, se aprobă de consiliul de conducere al
Școlii.”
7. La articolul 100, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
„Art. 100. — (1) Evaluarea personalului se face de către
comisii constituite prin hotărârea consiliului de conducere.”
Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Nicolae Horațius Dumbravă
București, 6 iunie 2011.
Nr. 380.
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