Anul 179 (XXIII) — Nr. 878

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 13 decembrie 2011

SUMAR
Nr.

853.

Pagina
DECRETE
— Decret privind conferirea unor decorații................

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
1.202. — Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației
Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub
autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale ........................................................................

5.234.

5.624.

5.626.

5.628.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
— Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „liceal (ciclul inferior)”, domeniul
„mecanică”, calificarea profesională „mecanic agricol”,
respectiv pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul
„tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională
„tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”,
profilul „resurse naturale și protecția mediului”,
domeniul
„industrie
alimentară”,
calificarea
profesională „tehnician în industria alimentară”,
domeniul „agricultură”, calificarea profesională
„tehnician în agricultură” din cadrul unității de
învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Agricol
și Industrie Alimentară „Gaman Janos” din municipiul
Sfântu Gheorghe ........................................................
— Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul
„construcții, instalații și lucrări”, calificarea profesională
„tehnician instalator pentru construcții” din cadrul
unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul
Școlar din localitatea Măcin........................................
— Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „postliceal”, domeniul „protecția
mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant
pentru protecția calității mediului”, domeniul „industrie
alimentară”, calificarea profesională „tehnician în
prelucrarea cărnii și a laptelui” din cadrul unității de
învățământ preuniversitar de stat Colegiul „Brad
Segal” din municipiul Tulcea ......................................
— Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „postliceal”, domeniul „informatică”,

Nr.
calificarea profesională „tehnician echipamente de
calcul”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea
profesională „tehnician controlul calității produselor
agroalimentare” din cadrul unității de învățământ
preuniversitar de stat Grupul Școlar „Miron Nicolescu”
din municipiul Giurgiu ................................................

10–11

5.630. — Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „postliceal”, domeniul „transporturi”,
calificarea profesională „asistent de gestiune în
transporturi” din cadrul unității de învățământ
preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic din
municipiul Reșița ........................................................

11

5.631. — Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul
„mecanică”, calificarea profesională „tehnician
mecanic pentru întreținere și reparații” din cadrul
unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul
Școlar Agricol din localitatea Topolog ........................

12

5.635. — Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „postliceal”, domeniul „agricultură”,
calificarea profesională „tehnician activități de
agroturism montan” din cadrul unității de învățământ
preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol
„Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu ................

12–13

5.636. — Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
de învățământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul
„turism și alimentație”, calificarea profesională
„tehnician în gastronomie”, nivelul de învățământ
„postliceal”, domeniul „agricultură”, calificarea
profesională „tehnician activități de agroturism montan”
din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar Agromontan „Romeo Constantinescu”
din localitatea Vălenii de Munte..................................

13

2

3–7

8

9

Pagina

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI
DIN ROMÂNIA
9–10

262.

— Hotărâre privind aprobarea cotizațiilor și taxelor
pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din
România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii
stagiari în activitatea de audit financiar ......................

14–15

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 878/13.XII.2011

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A
și B, ale art. 8 lit. A și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale,
pentru meritele deosebite și competența dovedite în îndeplinirea atribuțiilor legale specifice,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în
grad de Comandor, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute
în anexa nr. 1*.
Art. 2. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în
grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute
în anexa nr. 2*.
Art. 3. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în
grad de Ofițer, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în
anexa nr. 3*.
Art. 4. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în
grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor
prevăzute în anexa nr. 4*.
Art. 5. — Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad
de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în
anexa nr. 5*.
Art. 6. — Se conferă Ordinul Bărbăție și Credință în grad de
Comandor, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în
anexa nr. 6*.
Art. 7. — Se conferă Ordinul Bărbăție și Credință în grad de
Ofițer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa
nr. 7*.
Art. 8. — Se conferă Ordinul Bărbăție și Credință în grad de
Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în
anexa nr. 8*.

Art. 9. — Se conferă Crucea Națională Serviciul Credincios,
clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în
anexa nr. 9*.
Art. 10. — Se conferă Crucea Națională Serviciul Credincios,
clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute
în anexa nr. 10*.
Art. 11. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios,
clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în
anexa nr. 11*.
Art. 12. — Se conferă Medalia Națională Serviciul
Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor
prevăzute în anexa nr. 12*.
Art. 13. — Se conferă Medalia Națională Pentru Merit, clasa
a II-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa
nr. 13*.
Art. 14. — Se conferă Medalia Națională Pentru Merit, clasa
a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa
nr. 14*.
Art. 15. — Se conferă Medalia Bărbăție și Credință, clasa a II-a,
cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa
nr. 15*.
Art. 16. — Se conferă Medalia Bărbăție și Credință, clasa a III-a,
cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 16*.
Art. 17. — Anexele nr. 1—16 fac parte integrantă din
prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC

București, 28 noiembrie 2011.
Nr. 853.
*Anexele conțin informații clasificate și urmează regimul Legii nr. 182/2002.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale
a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale
a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din
8 martie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
p. Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Nicolae Ivășchescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 30 noiembrie 2011.
Nr. 1.202.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE — R.A.
Sediul/Adresa: Șos. Olteniței nr. 35—37, sectorul 4, municipiul București
Codul fiscal: R 16787270
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 P E A N U L 2 0 11 R E C T I F I C AT

mii lei
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal (ciclul inferior)”, domeniul
„mecanică”, calificarea profesională „mecanic agricol”, respectiv pentru nivelul de învățământ
„liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații”, profilul „resurse naturale și protecția mediului”, domeniul „industrie
alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară”, domeniul „agricultură”,
calificarea profesională „tehnician în agricultură” din cadrul unității de învățământ preuniversitar
de stat Grupul Școlar Agricol și Industrie Alimentară „Gaman Janos”
din municipiul Sfântu Gheorghe
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 22 martie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în februarie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de
învățământ „liceal (ciclul inferior)”, domeniul „mecanică”,
calificarea profesională „mecanic agricol”, respectiv pentru
nivelul de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul
„mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic
pentru întreținere și reparații”, profilul „resurse naturale și
protecția mediului”, domeniul „industrie alimentară”,
calificarea profesională „tehnician în industria alimentară”,
domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician în
agricultură”, limba de predare „maghiară”, forma de
învățământ „zi” din cadrul unității de învățământ
preuniversitar de stat Grupul Școlar Agricol și Industrie
Alimentară „Gaman Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe,
cu sediul în Str. Ciucului nr. 50, județul Covasna, începând
cu anul școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar Agricol și Industrie Alimentară „Gaman Janos”

din municipiul Sfântu Gheorghe este monitorizată și controlată
periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul
Școlar al Județului Covasna, în vederea verificării respectării
standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse
umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar
de stat Grupul Școlar Agricol și Industrie Alimentară „Gaman
Janos” din municipiul Sfântu Gheorghe, Inspectoratul Școlar
al Județului Covasna și Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 30 august 2011.
Nr. 5.234.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul
„construcții, instalații și lucrări”, calificarea profesională „tehnician instalator pentru construcții”
din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar din localitatea Măcin
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „construcții, instalații și lucrări”,
calificarea profesională „tehnician instalator pentru construcții”,
limba de predare „română”, forma de învățământ „zi” din cadrul
unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar, cu
sediul în localitatea Măcin, str. Vasile Alecsandri nr. 7, județul
Tulcea, începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar din localitatea Măcin este monitorizată și
controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul

Școlar al Județului Tulcea, în vederea verificării respectării
standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul
Școlar din localitatea Măcin, Inspectoratul Școlar al Județului
Tulcea și Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.624.
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal”, domeniul
„protecția mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant pentru protecția calității
mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în prelucrarea cărnii
și a laptelui” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul „Brad Segal”
din municipiul Tulcea
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
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luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„postliceal”, domeniul „protecția mediului”, calificarea
profesională „tehnician laborant pentru protecția calității
mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea
profesională „tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui”, limba
de predare „română”, forma de învățământ „zi” din cadrul unității
de învățământ preuniversitar de stat Colegiul „Brad Segal”, cu
sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 146, județul Tulcea,
începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Colegiul „Brad Segal” din municipiul Tulcea este monitorizată și
controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității

în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul
Școlar al Județului Tulcea, în vederea verificării respectării
standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul
„Brad Segal” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Școlar al
Județului Tulcea și Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.626.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal”,
domeniul „informatică”, calificarea profesională „tehnician echipamente de calcul”,
domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calității produselor
agroalimentare” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar
„Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„postliceal”, domeniul „informatică”, calificarea profesională
„tehnician echipamente de calcul”, domeniul „industrie
alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calității
produselor agroalimentare”, limba de predare „română”, forma
de învățământ „zi” din cadrul unității de învățământ
preuniversitar de stat Grupul Școlar „Miron Nicolescu”, cu sediul

în municipiul Giurgiu, Str. Sloboziei nr. 1, județul Giurgiu,
începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar „Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu este
monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare
a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu
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Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu, în vederea verificării
respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul
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Școlar „Miron Nicolescu” din municipiul Giurgiu, Inspectoratul
Școlar al Județului Giurgiu și Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.628.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal”,
domeniul „transporturi”, calificarea profesională „asistent de gestiune în transporturi”
din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic din municipiul Reșița
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„postliceal”, domeniul „transporturi”, calificarea profesională
„asistent de gestiune în transporturi”, limba de predare
„română”, forma de învățământ „zi” din cadrul unității de
învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Tehnic, cu sediul
în municipiul Reșița, bd. Al. I. Cuza nr. 39, județul Caraș-Severin,
începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar Tehnic din municipiul Reșița este monitorizată și
controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul

Școlar al Județului Caraș-Severin, în vederea verificării
respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul
Școlar Tehnic din municipiul Reșița, Inspectoratul Școlar al
Județului Caraș-Severin și Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.630.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „tehnic”,
domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”
din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Agricol din localitatea Topolog
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea
profesională „tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”,
limba de predare „română”, forma de învățământ „zi” din cadrul
unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar
Agricol, cu sediul în localitatea Topolog, Str. 1 Decembrie
nr. 17—19, județul Tulcea, începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar Agricol din localitatea Topolog este monitorizată și
controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul

Școlar al Județului Tulcea, în vederea verificării respectării
standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul
Școlar Agricol din localitatea Topolog, Inspectoratul Școlar al
Județului Tulcea și Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.631.
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal”, domeniul „agricultură”,
calificarea profesională „tehnician activități de agroturism montan” din cadrul unității de
învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” din localitatea
Geoagiu
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„postliceal”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională
„tehnician activități de agroturism montan”, limba de predare

„română”, forma de învățământ „zi” din cadrul unității de
învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol
„Alexandru Borza”, cu sediul în localitatea Geoagiu,
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Str. Independenței nr. 47, județul Hunedoara, începând cu anul
școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” din localitatea
Geoagiu este monitorizată și controlată periodic de către
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara,
în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza
acreditării.
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Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul
Tehnic Agricol „Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu,
Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara și Agenția Română
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.635.
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul
„turism și alimentație”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, nivelul de învățământ
„postliceal”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician activități de agroturism
montan” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Agromontan
„Romeo Constantinescu” din localitatea Vălenii de Munte
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 1 martie—25 iulie 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ
„liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism și alimentație”,
calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, nivelul de
învățământ „postliceal”, domeniul „agricultură”, calificarea
profesională „tehnician activități de agroturism montan”, limba
de predare „română”, forma de învățământ „zi” din cadrul unității
de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Agromontan
„Romeo Constantinescu”, cu sediul în localitatea Vălenii de
Munte, Str. Brazilor nr. 13, județul Prahova, începând cu anul
școlar 2011—2012.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Grupul Școlar Agromontan „Romeo Constantinescu” din
localitatea Vălenii de Munte este monitorizată și controlată
periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și

Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul
Școlar al Județului Prahova, în vederea verificării respectării
standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane
și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat Grupul
Școlar Agromontan „Romeo Constantinescu” din localitatea
Vălenii de Munte, Inspectoratul Școlar al Județului Prahova și
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 10 octombrie 2011.
Nr. 5.636.
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ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI
DIN ROMÂNIA
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România,
persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar
Având în vedere prevederile:
— art. 6 alin. (3) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 24 noiembrie 2011, h o t ă r ă ș t e:
Se aprobă cotizațiile și taxele pentru membrii Camerei
Auditorilor Financiari din România (Camera), persoane fizice și
juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit
financiar, după cum urmează:
A. Cotizații fixe
Art. 1. — (1) Cotizațiile fixe anuale reprezintă sumele în lei
care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice
și juridice, active sau nonactive, în vederea menținerii în
Registrul public al auditorilor financiari și a asigurării accesului
la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia.
(2) Cotizațiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:
a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 700 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive:
350 lei;
c) pentru persoanele juridice: 600 lei.
Art. 2. — (1) Plata cotizațiilor fixe anuale pentru persoane
fizice se face în două tranșe anuale astfel:
a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei
până la 31 martie, respectiv 300 lei până la 30 septembrie a
fiecărui an;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei
până la 31 martie, respectiv 150 lei până la 30 septembrie a
fiecărui an.
(2) Plata cotizațiilor fixe anuale pentru persoane juridice se
face până la data de 31 martie a fiecărui an.
(3) În cazul auditorilor financiari persoane fizice și juridice,
care se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari după
data de 31 ianuarie, cotizația fixă anuală se plătește în termen
de 30 de zile calendaristice de la acordarea calității de membru
al Camerei.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1)—(3) duce la
sancționarea membrilor Camerei, conform prevederilor legale
existente.
B. Cotizații variabile
Art. 3. — (1) Cotizațiile variabile anuale reprezintă
contribuțiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate
prin aplicarea cotelor specificate la alin. (2) la totalul onorariilor
calculat conform alin. (3).
(2) Cotizațiile variabile anuale se calculează prin aplicarea
unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, în
funcție de mărimea acestora, astfel:
— se aplică o cotă de 0,5% la totalul onorariilor, dacă acesta
este mai mic sau egal cu 50.000 lei;
— se aplică o cotă de 0,8% la totalul onorariilor, dacă acesta
este mai mare de 50.000 lei și mai mic sau egal cu 200.000 lei;
— se aplică o cotă de 0,9% la totalul onorariilor, dacă acesta
este mai mare de 200.000 lei și mai mic sau egal cu 600.000 lei;

— se aplică o cotă de 1,0% la totalul onorariilor, dacă acesta
este mai mare de 600.000 lei și mai mic sau egal cu
1.000.000 lei;
— se aplică o cotă de 1,2% la totalul onorariilor, dacă acesta
este mai mare de 1.000.000 lei.
(3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul
pentru cotizația variabilă se calculează însumând onorariile
obținute din activitatea de audit financiar cu onorariile obținute
din activitatea de audit intern, precum și cu alte onorarii obținute
din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de
exemplu, dar fără să se limiteze la: auditul programelor cu
fonduri provenite de la Uniunea Europeană, alte organizații;
auditul situațiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de
conformitate privind obligațiile din contractele de privatizare a
societăților comerciale potrivit solicitărilor Autorității pentru
Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop
limitat; asistență în vederea retratării situațiilor financiare;
organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanță și
alte lucrări care necesită calitatea de auditor financiar etc.)
pentru perioada de raportare.
(4) Onorariile luate în calcul sunt cele facturate în cursul
perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost
cedate subcontractorilor și colaboratorilor, auditori financiari
membri ai Camerei, și nu includ taxa pe valoarea adăugată.
Art. 4. — (1) Membrii Camerei, auditori financiari activi,
persoane fizice și persoane juridice, trebuie să achite în cursul
anului cotizațiile variabile anuale, sub formă de avans, până la
data de 30 septembrie, în funcție de modalitățile de calcul
prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3). Cotizația variabilă sub formă
de avans se calculează asupra onorariilor încasate până la
30 iunie 2011, mai puțin sumele care au fost cedate
subcontractorilor și colaboratorilor, auditori financiari membri ai
Camerei, cu obligația menționării ulterioare a sumelor respective
și a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor.
(2) Pe baza situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul
financiar care se încheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul
definitiv al cotizației variabile datorate de membrii Camerei,
aferentă totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea
veniturilor obținute din activitatea de audit financiar, audit intern,
precum și a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de
auditor financiar.
Din cuantumul definitiv al cotizației se va scădea avansul
achitat de membrii Camerei până la data de 30 septembrie,
conform alin. (1), diferența urmând a fi regularizată (achitată de
membrii Camerei sau rambursată de către aceasta, după caz)
până la data de 31 martie a anului următor.
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(3) Acordarea vizei anuale, pe carnetul de auditor financiar,
pentru exercitarea profesiei se va face numai în condițiile
îndeplinirii obligațiilor, inclusiv a celor de plată a cotizațiilor fixe
și variabile anuale, de către membrii Camerei. Viza este valabilă
din momentul acordării până la data de 31 martie a anului
următor acordării acesteia.
(4) Pentru veniturile obținute sub formă de salariu din
activitatea de audit financiar, audit intern, precum și pentru alte
venituri, sub formă de salariu, realizate din exercitarea profesiei
de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizație
variabilă către Cameră.
C. Taxe
Art. 5. — (1) Taxele pentru auditorii financiari sunt
următoarele:
a) taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și
înscrierea în Registrul auditorilor financiari — persoane fizice
care au obținut calificarea în România este în sumă de 650 lei;
b) taxa pentru recunoașterea calificării de auditor financiar,
atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în
Registrul auditorilor financiari — persoane fizice care au obținut
calificarea în alte state membre ale Uniunii Europene ori
aparținând Spațiului Economic European sau Confederației
Elvețiene ori în terțe țări este în sumă de 2.600 lei.
În caz de nepromovabilitate a interviului-test pentru
recunoașterea calificării de auditor financiar în România se
restituie 25% din sumă;
c) taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și
înscrierea în Registrul auditorilor financiari — persoane juridice
este în sumă de 1.300 lei;
d) taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și
înscrierea în Registrul auditorilor financiari — persoane juridice
din alte state membre sau din terțe țări este în sumă de 2.600 lei.
În caz de respingere a dosarului se restituie 50% din sumă;
e) taxa pentru reatribuirea calității de membru al Camerei și
înscrierea în Registrul auditorilor financiari — persoane fizice și
juridice este în sumă de 3.000 lei;
f) taxa pentru organizarea cursului suplimentar pentru
membrii Camerei care au primit calificativul D, C sau B este în
sumă de 400 lei.
(2) Taxele stabilite la alin. (1) se achită în numerar, la sediul
Camerei, sau prin transfer bancar.
Art. 6. — (1) Taxele și cotizațiile pentru membrii stagiari în
activitatea de audit financiar sunt următoarele:
a) taxa pentru testul de verificare a cunoștințelor în domeniul
financiar-contabil pentru accesul la stagiu — 500 lei;

b) taxa pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit
financiar pentru persoanele care au promovat testul de verificare
a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la
stagiu — 250 lei;
c) taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu,
conform prevederilor legale existente în ceea ce privește
echivalarea și înscrierea la stagiul în activitatea de audit
financiar — 500 lei;
d) taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu,
conform prevederilor legale existente în ceea ce privește
echivalarea și înscrierea la stagiul în activitatea de audit
financiar pentru studenții Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) — 500 lei;
e) cotizația fixă anuală pentru monitorizarea activității de
pregătire practică a membrilor stagiari — 550 lei/an;
f) taxa pentru examenul de competență profesională pentru
atribuirea calității de auditor financiar — 400 lei/probă.
(2) Taxele și cotizațiile stabilite la alin. (1) se achită în
numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.
(3) Taxa stabilită la alin. (1) lit. c) și d) se achită la momentul
depunerii dosarului pentru echivalarea testului de acces la
stagiu. În caz de respingere a dosarului de echivalare a testului
de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru
accesul la stagiu, se va restitui 75% din suma achitată.
(4) Cotizația fixă anuală stabilită la alin. (1) lit. e) se achită în
două tranșe astfel:
a) 300 lei până la data de 31 mai, respectiv
b) 250 lei până la data de 30 septembrie a fiecărui an de
stagiu.
Neachitarea la termenele stabilite a taxelor și cotizațiilor
pentru membrii stagiari duce la imposibilitatea finalizării anului
de stagiu.
Art. 7. — (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Cotizația variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru
onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari
persoane fizice și juridice.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 237/2011 privind aprobarea cotizațiilor și tarifelor
pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România și
pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 13 iulie 2011.
Art. 8. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Horia Neamțu
București, 24 noiembrie 2011.
Nr. 262.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2012 —
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

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

435

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

4.800

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

250

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

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 2012 —
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, 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.
Cristina-Gabriela F. Popescu
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