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Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent

activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și

Privatizării în Industrie pe anul 2011, prevăzut în anexa nr. 1, și

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind

utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării

operatorilor economici din sectorul producției de apărare,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002,

prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în

bugetul de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului

și Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi

depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea

Guvernului.

Art. 3. — Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în

Industrie reține permanent la dispoziția sa, potrivit Legii

nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a

organizării și funcționării activităților legate de privatizările

derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în

Industrie, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual

al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli

aferent activității de privatizare, precum și diferența dintre

veniturile constituite și cheltuielile efectuate conform Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 380/2002, în vederea utilizării

exclusive pentru restructurarea și reorganizarea operatorilor

economici din sectorul producției de apărare.

Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie

contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la

5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile

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. 5. — Contravenția se constată și amenda se aplică de

organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit

legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor

prezentei hotărâri.

Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 februarie 2011.

Nr. 122.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului

Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

al art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării

în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru

accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de

finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în

Industrie, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin

Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea

unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 380/2002, și a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea

cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar

Internațional, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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ANEXA Nr. 1

OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

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

aferent activității de privatizare pe anul 2011

— mii lei —
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ANEXA Nr. 2

OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I  P E  A N U L  2 0 1 1 ,

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării 

și reorganizării operatorilor economici din sectorul producției de apărare, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 380/2002

— mii lei —
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2011 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale

„Radionav” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011

nr. 286/2010,

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,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al

Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale „Radionav” – S.A., aflată sub

autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în

bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât

în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției

Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor

totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul

de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se

sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale

statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de

nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile 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.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei și protecției

sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 februarie 2011.

Nr. 123.

*) Anexa este reprodusă în facsimil. 



ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” — S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, județul Constanța

Cod unic de înregistrare: RO11121156

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I  P E  A N U L  2 0 1 1

— mii lei —
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2011 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub

autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011

nr. 286/2010,

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,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei

Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în

bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât

în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției

Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor

totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul

de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se

sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale

statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de

nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile 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.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei și protecției

sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 februarie 2011.

Nr. 124.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „REGISTRUL AUTO ROMÂN”

Calea Griviței nr. 391A, sectorul 1, București

C.I.F. RO 1590236

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

pe anul 2011

— mii lei —
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2011 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării 

de Jos”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

și Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011

nr. 286/2010,

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,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei

Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”, aflată sub autoritatea

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în

bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât

în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției

Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor

totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul

de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se

sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale

statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de

nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile 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.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei și protecției

sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 februarie 2011.

Nr. 125.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați

Cod unic de înregistrare: RO 1644670

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

P E  A N U L  2 0 1 1

— mii lei —
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011

al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” —

S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

și Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011

nr. 286/2010,

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,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății

de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A., aflată sub autoritatea

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în

bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât

în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției

Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor

totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul

de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se

sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale

statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de

nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile 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.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei și protecției

sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 februarie 2011.

Nr. 126.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.



ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A.

Sediul/Adresa: municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 11059950

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I  P E  A N U L  2 0 1 1
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Memorandumului de cooperare 

dintre Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

din România și Ministerul Economiei, Energiei și Turismului

din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din

Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Memorandumul de cooperare dintre Ministerul

Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Economiei,

Energiei și Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerțului 

și mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

București, 16 februarie 2011.

Nr. 127.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137/23.II.2011

26

M E M O R A N D U M  D E  C O O P E R A R E

între Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Economiei, 

Energiei și Turismului din Republica Bulgaria

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și Ministerul Economiei, Energiei și Turismului din

Republica Bulgaria (denumite în continuare părți),
confirmând relațiile de prietenie dintre statele și cetățenii lor,

conștiente de necesitatea întăririi cooperării dintre cele două părți,

dorind să dezvolte în continuare cooperarea reciprocă dintre părți, îndreptată spre adâncirea și întărirea cooperării

reciproce bazate pe interesul reciproc în sectoarele economic, industrial, tehnic și tehnologic,

conștiente că prezentul memorandum de cooperare va promova bunele relații dintre părți și va crea condiții favorabile

pentru diverse forme de cooperare între România și Republica Bulgaria, în special în domeniile economic și industrial,

conștiente de necesitatea unei baze juridice corespunzătoare pentru relațiile lor reciproce în conformitate cu reglementările

legale în vigoare în ambele state,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Ambele părți confirmă interesul pentru dezvoltarea relațiilor

economice dintre România și Republica Bulgaria. În acest scop,

în cadrul competențelor lor stipulate în reglementările legale din

statele lor, acestea vor sprijini reciproc continuarea unei

cooperării mai intense și mai avantajoase dintre operatorii

economici ai ambelor state.

ARTICOLUL 2

Fiecare dintre părți, în cadrul competențelor sale, va informa

cealaltă parte asupra posibilei cooperări privind dezvoltarea

relațiilor industriale și economice, în special în următoarele

domenii:

a) comerț;

b) metalurgie, inclusiv prelucrarea metalelor;

c) echipamente industriale și componente;

d) electricitate și echipamente electrice;

e) industrie chimică și petrochimică;

f) cooperarea între IMM-uri;

g) alte domenii de cooperare economică și industrială care

pot fi convenite reciproc în baza prezentului memorandum de

cooperare.

ARTICOLUL 3

1. În cadrul domeniilor menționate la art. 2, părțile vor

coopera și se vor informa reciproc asupra următoarelor:

— posibilitățile de cooperare în cadrul organizațiilor

internaționale conform competențelor acestora;

— pregătirea legislației din domeniile de competență ale

ambelor părți;

— analizarea, evaluarea și perspectivele dezvoltării

comerțului și economiilor lor;

— pregătirea de măsuri privind politicile pro-export;

— dezvoltarea mediului investițional și informarea privind

oportunitățile economice și de investiții din statele lor;

— măsuri relative la protecția consumatorului;

— norme tehnice ale produselor.

2. Părțile vor dezvolta, în conformitate cu politicile și

prioritățile lor economice și de dezvoltare — atât publice, cât și

private —, relații de cooperare industrială, tehnică și tehnologică

și vor facilita o implicare mai mare a sectorului privat în

dezvoltarea industrială și tehnologică a ambelor state.

3. Părțile vor realiza activitățile mai sus menționate ca relații

normale de lucru, vor efectua schimburi de materiale

corespunzătoare și prin consultări bilaterale instituite în baza

prevederilor art. 4.



ARTICOLUL 4

1. În scopul implementării prezentului memorandum de

cooperare vor avea loc consultări bilaterale între cele două părți.

Ori de câte ori va fi necesar, reprezentanți ai altor organizații și

instituții relevante din ambele țări vor putea participa la

consultările bilaterale, cu scopul de a aduce la îndeplinire

prevederile prezentului memorandum de cooperare.

2. Delegațiile care participă la consultările bilaterale vor fi

conduse de un secretar de stat din cadrul Ministerului

Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România și de

un adjunct al ministrului economiei, energiei și turismului din

Republica Bulgaria.

3. Consultările bilaterale vor fi organizate o dată pe an, dacă

nu va fi altfel convenit de către cele două părți, alternativ în

România și Republica Bulgaria. Pot avea loc reuniuni

extraordinare, atunci când va fi necesar, pe teritoriul statului

părții care solicită reuniunea.

ARTICOLUL 5

1. Prezentul memorandum de cooperare este încheiat pentru

o perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data la care

părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne

necesare privind intrarea sa în vigoare.

2. Fiecare parte poate denunța prezentul memorandum de

cooperare prin notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

Această denunțare va deveni efectivă în prima zi a celei de-a

treia luni de la data primirii respectivei note diplomatice.

3. Prevederile prezentului memorandum de cooperare nu se

vor aplica sau interpreta astfel încât să împiedice ori să afecteze

obligațiile României și Republicii Bulgaria ce decurg din calitatea

acestora de membre ale Uniunii Europene sau ale altor

organizații internaționale.
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Semnat la Sofia, la data de 23 septembrie 2010, în două exemplare originale, în limba engleză.

Pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului 

de Afaceri din România,

Borbély Károly,

secretar de stat

Pentru Ministerul Economiei, Energiei și Turismului 

din Republica Bulgaria,

Traycho Traykov,

ministru

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli 

pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 58 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind

cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea

categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare

și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se

abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli

pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a

inovării, finanțate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 februarie 2011.

Nr. 134.

ANEXĂ

N O R M E  M E T O D O L O G I C E

privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, 

finanțate de la bugetul de stat

Art. 1. — Categoriile de cheltuieli pentru activități de

cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, care pot fi

finanțate de la bugetul de stat, sunt următoarele:

a) cheltuieli cu personalul;

b) cheltuieli cu logistica;

c) cheltuieli de deplasare;

d) cheltuieli indirecte (regie).

Art. 2. — În contractele de finanțare încheiate în vederea

realizării proiectelor se va preciza alocarea de sume pentru

destinațiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. — Cheltuielile cu personalul includ:

a) salarii și venituri asimilate salariilor, potrivit legii;

b) contribuții aferente salariilor și veniturilor asimilate

acestora, potrivit legii.

Art. 4. — Cheltuielile cu logistica includ:

a) cheltuieli de capital;



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor bănești primite sub formă de

donații pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 1.810/2010

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Precizările privind modul de încasare a fondurilor

bănești primite sub formă de donații pentru diminuarea efectelor

crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor

publice nr. 1.810/2010, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 395 din 15 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Donațiile pentru diminuarea efectelor crizei

economice pot fi achitate de către persoanele fizice și prin

intermediul angajatorilor, în limita maximă a sumelor datorate

de angajator acestora, pe baza dispoziției scrise a donatorilor

în care vor preciza cuantumul sumelor care se donează.”

2. Articolul 3 se abrogă.

3. La articolul 4 punctul 4.3, litera b) va avea următorul

cuprins:

„b) în rubrica «Codul de identificare fiscală» se va înscrie

codul de identificare fiscală al persoanei fizice donatoare sau

codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului

(8609468), după caz, în funcție de opțiunea donatorului;”.

4. La articolul 5, punctul 5.2 va avea următorul cuprins:

„5.2. Persoanele fizice care achită donații pentru diminuarea

efectelor crizei economice în numerar la ghișeele unităților

Trezoreriei Statului declară în scris dacă doresc încasarea

sumelor pe codul de identificare fiscală al persoanei fizice

donatoare, iar în măsura în care nu se declară cele menționate,

unitățile Trezoreriei Statului vor încasa sumele respective pe

codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului

(8609468).”

5. La articolul 5 punctul 5.5, litera b) va avea următorul

cuprins:

„b) în rubrica «Codul de identificare fiscală» se va înscrie

codul de identificare fiscală al persoanei fizice donatoare sau

codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului

(8609468), după caz, în funcție de opțiunea donatorului.”

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — Informații privind sumele donate pentru diminuarea

efectelor crizei economice se publică pe site-ul Ministerului

Finanțelor Publice odată cu publicarea execuției bugetului

general consolidat.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 17 februarie 2011.

Nr. 1.654.
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b) cheltuieli privind stocurile;

c) cheltuieli cu servicii executate de terți.

Art. 5. — Cheltuielile de capital includ:

a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier,

calculatoare și accesorii și altele asemenea, conform legii;

b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licențe,

brevete și altele asemenea, conform legii.

Art. 6. — Cheltuielile privind stocurile includ:

a) materii prime;

b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare,

combustibili utilizați direct în cadrul proiectului, piese de schimb,

semințe și materiale de plantat sau furaje;

c) obiecte de inventar;

d) materiale nestocate;

e) energia și apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului;

f) organisme vii, plante sau animale.

Art. 7. — Cheltuielile cu serviciile executate de terți includ:

a) întreținerea și reparațiile, incluzând amenajarea spațiilor;

b) redevențe, locații de gestiune și chirii utilizate în mod direct

în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spații pentru

organizarea de manifestări științifice și închirierea de

echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului;

c) transportul de bunuri;

d) cheltuieli poștale și pentru telecomunicații utilizate în mod

direct în cadrul proiectului;

e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului;

f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicații, baze de

date și alte surse de informare;

g) cheltuieli de publicare;

h) servicii pentru teste, analize, măsurători și altele

asemenea;

i) servicii informatice;

j) servicii de expertiză, evaluare, asistență tehnică;

k) servicii de întreținere a echipamentelor utilizate în cadrul

proiectului;

l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de

manifestări științifice prevăzute în contractul de finanțare și în

limitele prevăzute în contract;

m) servicii de multiplicare;

n) servicii de traducere și interpretare;

o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul

de finanțare.

Art. 8. — Cheltuielile de deplasare includ:

a) transport;

b) cazare;

c) diurnă;

d) taxe de participare la manifestări științifice și altele

asemenea;

e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate;

f) taxe de viză și altele asemenea.
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Art. 1. — Se înființează, în cadrul Clubului Sportiv Școlar

Blaj, Centrul Național de Excelență Blaj pentru pregătirea

elevelor la disciplina sportivă volei (C.N.E. Blaj).

Art. 2. — Se aprobă Regulamentul de organizare și

funcționare a Centrului Național de Excelență Blaj pentru

pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei, prevăzut în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 4. — Direcția generală educație și învățare pe tot

parcursul vieții, Direcția generală management resurse umane

și rețea școlară, Direcția generală economic, finanțe, resurse

umane, Inspectoratul Școlar al Județului Alba, precum și

conducerea Clubului Sportiv Școlar Blaj duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu

București, 3 februarie 2011.

Nr. 3.643.

*) Legea învățământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

ANEXĂ

R E G U L A M E N T

de organizare și funcționare a Centrului Național de Excelență Blaj 

pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Centrul Național de Excelență Blaj pentru

pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei, denumit în

continuare C.N.E. Blaj, este unitate sportivă fără personalitate

juridică, specializată în pregătirea și perfecționarea elevelor,

cadete și junioare, în voleiul feminin de performanță.

(2) C.N.E. Blaj își desfășoară activitatea în cadrul Clubului

Sportiv Școlar Blaj (C.S.Ș. Blaj).
Art. 2. — Scopul C.N.E. Blaj este selecția, pregătirea și

perfecționarea elevelor cu calități deosebite pentru voleiul de

înaltă performanță, în vederea promovării lor în loturile naționale

și olimpice. În paralel, se urmărește pregătirea lor școlară și

asigurarea unui climat educativ corespunzător.

Art. 3. — Activitatea financiar-contabilă se derulează în

cadrul C.S.Ș. Blaj, cu evidențiere distinctă pentru această

activitate, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Inspectoratul Școlar al

Județului Alba, de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret

(A.N.S.T.), prin Federația Română de Volei (F.R.V.), și de

Administrația Locală a Municipiului Blaj — UAT Blaj.

Art. 4. — (1) Prezentul regulament este elaborat în baza

adreselor Consiliului Local — Primăria Municipiului Blaj nr. 1.189

din 21 ianuarie 2011, nr. 739 din 14 ianuarie 2011 și nr. 1.054 din

19 ianuarie 2011, a Adresei F.R.V. nr. 24 din 21 ianuarie 2011,

a Adresei Inspectoratului Școlar al Județului Alba nr. 179 din

17 ianuarie 2011, a adreselor C.S.Ș. Blaj nr. 31 din 21 ianuarie

2011 și 25 din 14 ianuarie 2011 și a Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Blaj nr. 4/2011.

(2) C.N.E. Blaj este recunoscut de către A.N.S.T. și F.R.V.,

în baza programului de promovare a copiilor și juniorilor.

CAPITOLUL II 

Organizarea C.N.E. Blaj

Art. 5. — C.N.E. Blaj se organizează pe baza documentelor

prevăzute la art. 4 alin. (1), cu următoarea structură:

— un profesor-antrenor — antrenor coordonator;

— un director administrativ (directorul C.S.Ș. Blaj);

— 3 profesori-antrenori/antrenori.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

O R D I N  

privind înființarea Centrului Național de Excelență Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina

sportivă volei și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 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. 6. — (1) Consiliul de administrație al C.N.E. Blaj va fi

format din 7 persoane, după cum urmează:

— un reprezentant desemnat al Ministerului Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului;

— un reprezentant desemnat al Inspectoratului Școlar al

Județului Alba;

— 2 reprezentanți desemnați ai Administrației Locale a

Municipiului Blaj;

— un reprezentant al F.R.V.;

— 2 reprezentanți ai C.N.E. Blaj, respectiv antrenorul

coordonator și directorul administrativ.

(2) Consiliul de administrație aprobă strategia, bugetul,

regulamentul intern al C.N.E. Blaj, aprobă programele și

planurile de pregătire sportivă, avizate de F.R.V.

Art. 7. — (1) Pregătirea sportivelor selecționate în C.N.E. Blaj

este asigurată de un colectiv tehnic format din: antrenor

coordonator și 3 profesori-antrenori/antrenori.

(2) Încadrarea antrenorului coordonator și a celor 3 profesori-

antrenori/antrenori se realizează de Inspectoratul Școlar al

Județului Alba, cu respectarea legislației în vigoare și cu avizul

F.R.V.

Art. 8. — Colectivul tehnic al C.N.E. Blaj constituie un cabinet

metodic pe lângă C.S.Ș. Blaj, care elaborează norme, criterii de

selecție, metode și mijloace de pregătire și perfecționare, ce se

supun avizării Consiliului de administrație al C.N.E. Blaj și

aprobării Consiliului director al F.R.V.

Art. 9. — Activitatea sportivă de performanță în cadrul C.N.E.

Blaj se desfășoară pe grupe de vârstă:

a) grupa de junioare — 12 sportive — reprezintă România

în competițiile amicale și oficiale de juniori și tineret, iar pe plan

intern participă la competițiile amicale și oficiale organizate de

F.R.V., pentru această categorie de vârstă, sub denumirea de

C.S.Ș. Blaj C.N.E.;

b) grupa de cadete — 12 sportive — reprezintă România în

competițiile amicale și oficiale corespunzătoare nivelului de

vârstă, iar pe plan intern participă la competițiile amicale și

oficiale organizate de F.R.V., pentru această categorie de vârstă,

sub denumirea de C.S.Ș. Blaj C.N.E.

Art. 10. — (1) Sportivele pregătite în cadrul C.N.E. Blaj vor fi

selecționate de către colectivul tehnic al C.N.E. Blaj și de către

un colectiv tehnic al F.R.V. dintre sportivele care se remarcă în

competițiile naționale și zonale.

(2) Pentru competițiile internaționale, oficiale sau amicale,

sunt selecționate și sportive de la alte cluburi, la propunerea

antrenorului federal și cu aprobarea Consiliului director al F.R.V.

(3) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

prin unitățile de învățământ implicate și cu acordul acestora,

asigură transferul pe linie școlară al elevelor-sportive

selecționate în C.N.E. Blaj.

(4) Sportivele selecționate pentru C.N.E. Blaj se transferă

temporar, pe linie școlară, la unitățile de învățământ de pe raza

municipiului Blaj, în funcție de nivelul de școlarizare existent, cu

acordarea unor facilități legale: reduceri de frecvență, meditații,

sesiuni prelungite de examinare, care să le permită

sportivelor C.N.E. Blaj realizarea unui volum de pregătire

sportivă de 6—8 ore zilnic și participarea la competițiile

naționale și internaționale.

(5) Sportivele selecționate pentru C.N.E. Blaj se transferă

temporar, pe linie sportivă, la C.S.Ș. Blaj, de la cluburile unde

sunt legitimate, până la împlinirea vârstei de 19 ani. În acest

sens, Comisia centrală de competiții a F.R.V. eliberează carnete

speciale de legitimare pentru sportivele C.N.E. Blaj, în care este

menționat clubul sportiv de proveniență.

Art. 11. — (1) Transferul sportiv se realizează pe baza unui

contract încheiat între F.R.V., C.S.Ș. Blaj și părinții sau

reprezentanții legali ai sportivelor. Sportivele semnează

contractul la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2) Contractele cuprind drepturile și obligațiile părților

semnatare.

(3) Clauza contractuală principală este obligația sportivei de

a-și desfășura activitatea voleibalistică de performanță numai în

România, până la vârsta de 23 de ani.

Art. 12. — Sportivele și colectivul tehnic beneficiază, pe tot

parcursul activității din C.N.E. Blaj, de toate drepturile stipulate

în normativele financiare legale. Aceste drepturi sunt asigurate

de F.R.V. pentru activitățile de lot național și de către C.S.Ș. Blaj

pentru activitățile competiționale naționale.

Art. 13. — Pe durata activității elevelor-sportive în C.N.E.

Blaj, antrenorii care le-au pregătit inițial vor primi de la

Administrația Locală a Municipiului Blaj, prin C.N.E. Blaj, o

indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește anual.

Nominalizarea acestor antrenori se face de către cluburile

sportive școlare respective, cu avizul Ministerului Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 14. — (1) Sportivele selecționate în C.N.E. Blaj care nu

corespund cerințelor voleiului de performanță sau comit abateri

disciplinare prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al

C.N.E. Blaj se întorc necondiționat la cluburile de proveniență,

cu rezilierea unilaterală de către F.R.V. a contractelor încheiate

la venirea acestora în C.N.E. Blaj.

(2) În aceste cazuri, locurile rămase libere vor fi completate

cu alte sportive selecționate conform prezentului regulament.

Art. 15. — (1) La încheierea activității în cadrul C.N.E. Blaj,

sportivele devenite senioare se pot transfera la oricare club din

România. Din suma transferului stabilită de către F.R.V.,

50 % revine cluburilor sportive școlare de unde a fost

selecționată inițial sportiva respectivă și 50 % C.N.E. Blaj pentru

regenerarea bugetului.

(2) Cluburile de senioare încheie contracte ferme cu elevele-

sportive absolvente, până la împlinirea de către sportive a

vârstei de 23 ani. Aceste contracte devin anexe la contractele de

bază încheiate de sportive cu F.R.V.

(3) În această perioadă, sportivele pot fi transferate în

străinătate, dacă este cazul, numai la cluburi de primă ligă, cu

garantarea acestor cluburi, prin contract, a participării

necondiționate a sportivelor respective la convocările loturilor

naționale ale României.

(4) Transferul internațional se realizează cu acordul F.R.V. și

se încheie după achitarea de către clubul sportiv român, în

contul C.N.E. Blaj, a 50% din valoarea sumei de transfer

negociate în euro (€) cu clubul din străinătate.

(5) După împlinirea vârstei de 23 ani, sportivele ies de sub

incidența acordului prevăzut la art. 15 alin. (4), dar rămân sub
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incidența regulamentelor F.R.V., iar minimum 10% din sumele

încasate pe toată durata activității sportive revin C.N.E. Blaj.

(6) Orice modificare privind transferul sportivelor din C.N.E.

Blaj se face cu acordul F.R.V., al Inspectoratului Școlar al

Județului Alba și al C.N.E. Blaj.

CAPITOLUL III

Finanțarea și dotarea C.N.E. Blaj

Art. 16. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și

Sportului, prin Inspectoratul Școlar al Județului Alba, asigură:

a) salarizarea colectivului tehnic, conform art. 7 alin. (2);

b) transferul pe linie școlară al elevelor sportive selecționate

în C.N.E. Blaj;

c) 50% din cheltuielile privind alocația de masă pentru un

număr de 28 de persoane, timp de 300 de zile anual, conform

legislației în vigoare; suma se virează C.S.Ș. Blaj;

d) folosirea gratuită, cu prioritate, minimum 6—8 ore/zi, a sălii

de sport a C.S.Ș. Blaj;

e) participarea la competițiile naționale, salarizarea

colectivului tehnic angajat și cheltuielile de întreținere și

funcționare ale C.N.E. Blaj.

Art. 17. — F.R.V. asigură următoarele:

a) cheltuielile necesare participării în programe și competiții

la nivel de loturi naționale ale României;

b) un set complet de echipament de reprezentare pentru

sportivele și colectivul tehnic nominalizate în loturile naționale,

pe perioada convocărilor;

c) susținătoare de efort și medicamentația pentru sportivele

nominalizate în loturile naționale, pe perioada convocărilor;

d) o contribuție lunară la indemnizația de efort pentru

sportivele nominalizate în loturile naționale, pe perioada

convocărilor, conform legislației în vigoare.

Art. 18. — Administrația Locală a Municipiului Blaj asigură:

a) folosirea gratuită, cu prioritate, minimum 6—8 ore/zi, a sălii

de sport a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj și a

sălii de sport a Liceului Industrial „Timotei Cipariu” Blaj, precum

și a tuturor bazelor sportive din municipiului Blaj, pe baza unui

program stabilit;

b) indemnizația lunară pentru antrenorii care au descoperit și

inițiat sportivele din grupele C.N.E. Blaj;

c) premierea sportivelor la activitățile competiționale;

d) cazarea sportivelor și a profesorilor-antrenori/antrenorilor,

dacă este cazul;

e) 50% din cheltuielile privind alocația de masă pentru un

număr de 28 de persoane, timp de 300 de zile anual, conform

legislației în vigoare; suma se virează C.S.Ș. Blaj;

f) punerea la dispoziția C.N.E. Blaj și finanțarea pentru circa

30 de persoane a unui spațiu de cazare și a unei cantine, cu

toată dotarea corespunzătoare;

g) organizarea gratuită a două tabere de pregătire și

recuperare în unități de învățământ cu condiții corespunzătoare,

la munte sau la mare, timp de 30 de zile (2 x 15 zile x 30 de

persoane);

h) asigurarea cheltuielilor la deplasările competiționale.

Art. 19. — Gestionarea bunurilor și a fondurilor C.N.E. Blaj se

face de către C.S.Ș. Blaj.

Art. 20. — Definitivarea bugetelor acordate C.N.E. Blaj se

face după definitivarea bugetelor finanțatorilor. Ulterior,

finanțarea se face lunar, conform bugetului anual al C.N.E. Blaj,

aprobat de fiecare finanțator în parte.

Art. 21. — Bunurile primite în natură sau cele procurate din

fondurile alocate pentru această destinație sunt utilizate și

evidențiate conform legii.

Art. 22. — Efectuarea operațiunilor financiar-contabile cu

fondurile și bunurile alocate C.N.E. Blaj se face de către

compartimentul de specialitate al C.S.Ș. Blaj.

Art. 23. — Decontarea cheltuielilor efectuate de C.N.E. Blaj

se face în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice,

separat pentru fiecare finanțator.

Art. 24. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și

Sportului, prin Inspectoratul Școlar al Județului Alba, A.N.S.T.,

prin F.R.V., și administrația locală vor controla periodic

activitatea financiară a C.N.E. Blaj, pentru sumele alocate de

fiecare dintre acestea.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 25. — Obligațiile financiare sunt stipulate, anual, într-un

protocol încheiat între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului

și Sportului, F.R.V. și Primăria Municipiului Blaj — UAT Blaj.

Art. 26. — (1) C.N.E. Blaj își începe activitatea la data intrării

în vigoare a ordinului emis de ministrul educației, cercetării,

tineretului și sportului și va funcționa pe termen nelimitat, în baza

unui regulament intern.

(2) Regulamentul intern va respecta prevederile prezentului

regulament, normele financiare elaborate de Ministerul

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale Autorității

Române pentru Sport și Tineret, contractele de muncă sau de

colaborare încheiate cu C.N.E. Blaj, F.R.V. și cu

sportivele/tehnicienii C.N.E. Blaj.

Art. 27. — (1) Încetarea activității C.N.E. Blaj poate surveni

ca urmare:

a) a deteriorării condițiilor financiare și materiale ale C.N.E.

Blaj;

b) a ineficienței procesului de instruire și educație;

c) a gestionării necorespunzătoare sau frauduloase a

mijloacelor materiale sau financiare alocate.

(2) Încetarea activității se face prin ordin emis de ministrul

educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 28. — (1) Consiliul de administrație al C.N.E. Blaj asigură

coordonarea și controlul curent al activității C.N.E. Blaj și

prezintă anual sau la cererea Ministerului Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului, a F.R.V. sau a Administrației Locale Blaj

raportul de activitate al C.N.E. Blaj.

(2) Controlul C.N.E. Blaj va fi efectuat de fiecare instituție

fondatoare în sfera ei de activitate și finanțare.

Art. 29. — Orice modificare a prezentului regulament se face

numai prin ordin emis de ministrul educației, cercetării,

tineretului și sportului.
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— Prețuri pentru anul 2011 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Număr 

de apariții 

anuale

Valoare

(TVA 9% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 900 1.200 330 120

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 100 1.500 140

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 200 2.250 200

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 500 430 40

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 6.000 1.720 160

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 240 1.600 150

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 48 540 50

8.
Colecția Legislația României 4 450 120

9.
Colecția Hotărâri ale Guvernului României 12 750 70

N O T Ă :

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 A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2011 —

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.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar 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

Produs

Abonamentul COMPLET

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

Lunar 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

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
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