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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 59
din 17 ianuarie 2007

privind sesizarea de neconstitu˛ionalitate referitoare la dispozi˛iile art. 1 ∫i art. 3
din Legea privind aprobarea unor m„suri financiare pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii
din industria berii
Secretarul general al Camerei Deputa˛ilor, cu Adresa
nr. 51/4.805 din 4 decembrie 2006, a Ónaintat Cur˛ii
Constitu˛ionale sesizarea formulat„ de un num„r de 51 de
deputa˛i, Ón temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din
Constitu˛ie, privind neconstitu˛ionalitatea prevederilor art. 1
∫i 3 din Legea privind aprobarea unor m„suri financiare
pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria berii.
Potrivit tabelului cuprinz‚nd semn„turile autorilor sesiz„rii
de neconstitu˛ionalitate, cei 51 de deputa˛i sunt urm„torii:
Viorel Oancea, Grigore Cr„ciunescu, Ioan Ghi∫e, Gheorghe
Gabor, Ioan Timi∫, Emilian Valentin Fr‚ncu, Mircea
Ciopraga, Monica-Mihaela ™tirbu, Mihai Adrian M„laimare,
Sorin Marian Paveliu, Gheorghe Adrian Miu˛escu, Mihai
Sandu-Capr„, Ion Luchian, Cristian Silviu Bu∫oi, Gheorghe
Dragomir, Mircea Man, Petru C„lian, Cornel ™tirbe˛, Ionel
Pal„r, Seres Dénes, Erdei-Dolóczi István, Máté András
Levente, Andrei-Gheorghe Király, Toró Tiberiu, Székely
Levente Csaba, Varga Attila, Lakatos Petru, Kerekes
Károly, Bonis István, Sóki Béla, Dan Hora˛iu Buzatu, Titu
Nicolae Gheorghiof, Adrian George Scutaru, C„t„lin Micula,
Emil Strung„, Petru Ungureanu, Claudius Mihail Zaharia,
Rare∫ ™erban M„nescu, Mih„i˛„ Calimente, Nini S„punaru,
Corneliu Momanu, Romic„ Andreica, Valeriu-Victor Boeriu,
Cornel Popa, Mircea Valer Pu∫c„, Andrei Dominic Gerea,
Horea Dorin Uioreanu, Daniel Buda, Ioan Oltean, Augustin
Zegrean ∫i Ioan Hoban.
Sesizarea a fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„
sub nr. 11.233 din 5 decembrie 2006, form‚nd obiectul
Dosarului nr. 2.375A/2006.
Prin aceast„ sesizare se solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale s„
constate c„ dispozi˛iile art. 1 ∫i 3 din Legea privind
aprobarea unor m„suri financiare pentru Óntreprinderile mici
∫i mijlocii din industria berii sunt neconstitu˛ionale pentru
urm„toarele motive:
a) Prevederile art. 1 coroborate cu cele ale art. 3 din
lege sunt contrare dispozi˛iilor art. 135 alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie, potrivit c„rora î(2) Statul trebuie s„ asigure
a) [...] protec˛ia concuren˛ei loiale[...] “.
Astfel, se arat„ c„ art. 1 alin. (1) din legea criticat„
stabile∫te c„ sunt scutite de la plat„ obliga˛iile fiscale
restante la data de 31 decembrie 2003 ∫i care au r„mas
neachitate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a legii,
reprezent‚nd accize, impozit pe profit ∫i taxa pe valoarea
ad„ugat„, care sunt datorate de Óntreprinderile mici ∫i
mijlocii din industria berii, ce Óntrunesc condi˛iile prev„zute
la art. 3 al aceleia∫i legi, cu excep˛ia obliga˛iilor cu re˛inere
la surs„ ∫i a taxei pe valoare datorat„ de vam„. De
asemenea, alin. (2) al aceluia∫i articol prevede scutirea de
la plat„ a obliga˛iilor fiscale accesorii ce reprezint„ dob‚nzi,
penalit„˛i ∫i major„ri de Ónt‚rziere aferente obliga˛iilor fiscale

scutite potrivit alin. (1), dac„ sunt calculate p‚n„ la data
intr„rii Ón vigoare a legii.
Fa˛„ de condi˛iile prev„zute la art. 3 din lege, rezult„ c„
o parte dintre contribuabili vor beneficia de ajutor de stat,
ce constituie premisa unui profit ob˛inut printr-o practic„
neconcuren˛ial„. Acest ajutor nu este justificat, deoarece
statul nu este ac˛ionar la îcompaniile“ beneficiare de scutiri
de la plat„, iar Óncercarea de a salva de la faliment doar o
parte dintre contribuabili este contrar„ mediului concuren˛ial.
Œn opinia autorilor sesiz„rii, nu este justificat„ nici motivarea
ini˛iatorilor legii criticate, referitoare la falimentarea unor
fabrici de bere de capacitate mic„, deoarece falimentul este
consecin˛a fireasc„ a unor principii concuren˛iale, fa˛„ de
care interven˛ia statului ar fi inechitabil„.
Œn plus, se arat„ c„ Legea nr. 143/1999 privind ajutorul
de stat, completat„ prin Legea nr. 603/2003, interzice
acordarea acestuia îpentru compensarea pierderilor
rezultate din activitatea Óntreprinderilor, direct sau prin
scutirea de la plat„ a obliga˛iilor c„tre stat“. Ajutorul
acordat de legea criticat„ creeaz„ premisele cre∫terii
capacit„˛ii de produc˛ie, Ónc„lc‚ndu-se astfel regulile
concuren˛ei ∫i ale pie˛ei libere.
b) Autorii sesiz„rii sus˛in c„ prevederile criticate Óncalc„
∫i dispozi˛iile art. 56 din Constitu˛ie referitoare la
contribu˛iile financiare, Óntruc‚t ele confer„ drepturi diferite
unei p„r˛i dintre contribuabili, instituindu-se astfel un
tratament discriminatoriu, criteriul de acordare al facilit„˛ilor
fiind acela al îm„ririi patrimoniului societ„˛ii ∫i al cantit„˛ii
de bere produs„“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, sesizarea a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, precum ∫i
Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.
Guvernul, Ón r„spunsul s„u Ónregistrat la Curtea
Constitu˛ional„ sub nr. 6 din 3 ianuarie 2007, consider„ c„
sesizarea de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, pentru
urm„toarele motive:
Prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/2005
privind abrogarea dispozi˛iilor legale referitoare la acordarea
Ónlesnirilor la plata obliga˛iilor bugetare restante, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 244/2005,
Guvernul a luat m„sura Óncet„rii acord„rii de Ónlesniri la
plata obliga˛iilor fiscale bugetare restante, îprin abrogarea
dispozi˛iilor legale ce reglementau astfel de m„suri“. Au fost
avute Ón vedere considerente ce vizeaz„ egalitatea de
tratament, disciplina contribuabililor, favorizarea unui mediu
concuren˛ial de afaceri, precum ∫i avertiz„rile ∫i
recomand„rile Comisiei Europene cu privire la ajutoarele de
stat acordate Ón mod abuziv.
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Œn finalul punctului s„u de vedere, Guvernul apreciaz„
c„ Óntruc‚t m„surile dispuse prin legea criticat„ îconduc la
consecin˛e favorizante ∫i discriminatorii, se poate sus˛ine
Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate de
parlamentarii autori ai prezentei sesiz„ri.“
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor ∫i pre∫edintele
Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 77 din Legea nr. 47/1992,
Curtea Constitu˛ional„ a solicitat inform„ri cu privire la
efectele asupra mediului concuren˛ial pe care le pot genera
scutirile de la plat„ a obliga˛iilor fiscale prev„zute de legea
criticat„ de la Consiliul Concuren˛ei, Direc˛ia general„ ajutor
de stat, practici neloiale ∫i pre˛uri reglementate din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i de la Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
Œn considera˛iile Consiliului Concuren˛ei, cuprinse Ón
Adresa nr. 8.626 din 18 decembrie 2006, se apreciaz„, Ón
esen˛„, c„ orice ajutor de stat denatureaz„ concuren˛a ∫i
este considerat incompatibil cu mediul concuren˛ial normal.
Se sus˛ine Óns„ c„, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat ∫i ale art. 87
alin. (3) din Tratatul Comunit„˛ii Europene, pentru ca
ajutorul de stat s„ fie considerat compatibil cu mediul
concuren˛ial normal, el trebuie s„ corespund„ unor criterii
legale, cum ar fi, de exemplu: s„ fie legat de o investi˛ie
ini˛ial„, de un proiect de cercetare-dezvoltare, instruire a
angaja˛ilor, ocupare a for˛ei de munc„, de protec˛ia
mediului etc. Mai poate fi considerat compatibil ajutorul
acordat dac„ îÓndepline∫te cerin˛ele prev„zute de
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea ∫i
restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate“. Ajutorul care
Óntrune∫te Óns„ criteriile îprev„zute de legisla˛ia secundar„
adoptat„ de Consiliul Concuren˛ei Ón aplicarea Legii
nr. 143/1999 afecteaz„ Óntr-o m„sur„ nesemnificativ„
concuren˛a“. Œn continuare, se arat„ c„ Ón cadrul procedurii
legislative, Consiliul Concuren˛ei a evaluat proiectul de lege
prin Punctul de vedere nr. R.G. 2.900 din 3 aprilie 2006 ∫i
Avizul nr. R.G. 3.604 din 5 mai 2006 ∫i a comunicat
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale c„
poate autoriza schema de ajutor prev„zut„ de lege numai
Ón urma unei notific„ri transmise de furnizorul ∫i ini˛iatorul
m„surii ∫i numai dac„ schema Óndepline∫te cerin˛ele
prev„zute de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru
salvarea ∫i restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate.
Obliga˛ia notific„rii prealabile a fost introdus„ Ón proiectul
legii criticate, Óns„ Consiliul Concuren˛ei nu a primit p‚n„
la data Óntocmirii adresei notificarea schemei de ajutor de
stat, iar de la 1 ianuarie 2007 autorizarea acesteia îeste
de competen˛a Comisiei Europene, ceea ce face ca timpul
r„mas p‚n„ la transferul competen˛elor Ón materie s„ fie
insuficient pentru emiterea unei decizii motivate. De aceea,
este necesar„ notificarea formal„ din partea Rom‚niei dup„
data de 1 ianuarie 2007 pentru acordarea efectiv„ a
ajutorului de stat.“
Cu privire la afectarea comer˛ului Rom‚niei cu statele
membre ale Uniunii Europene, se arat„ c„ orice ajutor de
stat afecteaz„ comer˛ul men˛ionat, dar acest fapt înu
Ómpiedic„ autorizarea schemei care Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute de legisla˛ia secundar„ Ón domeniu“. A∫a cum
rezult„ din datele existente la Consiliul Concuren˛ei, rezult„
c„ ponderea pe pia˛„ a beneficiarilor legii criticate este
nesemnificativ„, fiind sub 10%.
Din informarea Direc˛iei generale ajutor de stat, practici
neloiale ∫i pre˛uri reglementate din cadrul Ministerului
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Finan˛elor Publice, cuprins„ Ón Adresa nr. 690.448 din 20
decembrie 2006, rezult„ c„ legea criticat„ vizeaz„
interven˛ia statului Ón economie, ce trebuie s„ fie conform„
prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat ∫i a
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea ∫i
restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate. Se men˛ioneaz„
Ón mod expres c„ dup„ data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„ atribu˛ia de autorizare a schemei de ajutor de
stat apar˛ine Comisiei Europene.
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
Coopera˛ie, prin Adresa nr. 615 din 21 decembrie 2006,
sus˛ine c„ nu are competen˛a legal„ de a se pronun˛a
asupra aspectelor solicitate, ci doar Consiliul Concuren˛ei,
al c„rui aviz a fost avut Ón vedere de comisiile
parlamentare pentru buget, finan˛e ∫i b„nci.
Œn afara inform„rilor solicitate, la Curtea Constitu˛ional„
au fost trimise, nefiind solicitate, opinii cu privire la
sesizarea de neconstitu˛ionalitate a acestei legi, de c„tre
Patronatul Societ„˛ilor Independente Produc„toare de Bere
din Rom‚nia ∫i de c„tre Federa˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor
din Industria Alimentar„.
C U R T E A,

examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, punctul de
vedere al Guvernului, inform„rile primite, raportul Óntocmit
de judec„torul-raportor ∫i prevederile criticate din Legea
privind aprobarea unor m„suri financiare pentru
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria berii, raportate la
dispozi˛iile Constitu˛iei, precum ∫i prevederile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. a) din Constitu˛ie ∫i ale
art. 1, 10, 15, 16 ∫i 18 din Legea nr. 47/1992, Curtea a
fost legal sesizat„ ∫i este competent„ s„ solu˛ioneze
sesizarea de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul sesiz„rii Ól constituie prevederile art. 1 ∫i 3 din
Legea privind aprobarea unor m„suri financiare pentru
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii din industria berii, ce au
urm„torul cuprins:
— Art. 1: î(1) Se scutesc la plat„ obliga˛iile fiscale restante
la data de 31.12.2003 ∫i neachitate p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, reprezent‚nd accize, impozit pe profit
∫i TVA, datorate de Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria
berii, care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 3, cu excep˛ia
obliga˛iilor cu re˛inere la surs„ ∫i a TVA datorat„ Ón vam„.
(2) Se scutesc la plat„ obliga˛iile fiscale accesorii
reprezent‚nd dob‚nzi, penalit„˛i ∫i major„ri de Ónt‚rziere
aferente obliga˛iilor fiscale scutite conform alin. (1), calculate
p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.“;
— Art. 3: î(1) Prevederile prezentei legi se aplic„
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii din industria berii care
Óndeplinesc cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) au declarat p‚n„ la 15.01.2005 c„ au capacitate de
produc˛ie mai mic„ de 200 mii hl/an;
b) nu s-au aflat Ón procedur„ de faliment p‚n„ la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi;
c) sunt Óntreprinderi mici ∫i mijlocii potrivit prevederilor
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru Óntreprinderile
mici ∫i mijlocii, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului
Concuren˛ei nr. 55/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i sunt considerate «firme Ón
dificultate», Ón sensul prevederilor regulamentului privind
ajutorul de stat pentru salvarea ∫i restructurarea Óntreprinderilor
Ón dificultate, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului
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Concuren˛ei nr. 501/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004;
d) calculul num„rului de angaja˛i ∫i al valorilor financiare are
Ón vedere tipurile de Óntreprinderi mici ∫i mijlocii definite Ón
Regulamentul pentru modificarea ∫i completarea
Regulamentului privind ajutorul de stat pentru Óntreprinderile
mici ∫i mijlocii, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului
Concuren˛ei nr. 13/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2005;
e) au Óntocmit planurile de restructurare pentru restaurarea
viabilit„˛ii, Óndeplinindu-se cerin˛ele prev„zute la art. 13
alin. (2)—(5) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru
salvarea ∫i restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate, aprobat
prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 501/2004;
f) se angajeaz„ la contribu˛ii financiare proprii minimale Ón
cadrul planului de restructurare, de cel pu˛in 40 % din valoarea
financiar„ total„ a acestuia pentru Óntreprinderile mijlocii ∫i,
respectiv, de cel pu˛in 25 % pentru Óntreprinderile mici.
(2) Planurile de restructurare vor fi verificate ∫i aprobate de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón termen
de 15 zile de la data depunerii acestora de c„tre Óntreprinderile
mici ∫i mijlocii din industria berii care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la alin. (1). Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale poate solicita ca planul de restructurare s„
fie vizat de o persoan„ fizic„ sau juridic„ autorizat„ Ón domeniul
respectiv, care are Ón obiectul de activitate servicii de elaborare
de studii de evaluare, fezabilitate ∫i expertize tehnice pentru
industria alimentar„ Ón vederea certific„rii Óndeplinirii condi˛iilor
de la alin. (1) lit. e) ∫i f). Cheltuielile aferente acestei m„suri vor
fi suportate de Óntreprinderile mici ∫i mijlocii Ón cauz„. Planul de
restructurare poate s„ vizeze o perioad„ de maximum 3 ani.“.
Dispozi˛iile constitu˛ionale considerate ca fiind Ónc„lcate
prin textele criticate sunt cele ale art. 56 ∫i ale art. 135
alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie, al c„ror cuprins este
urm„torul:
— Art. 56: î(1)Cet„˛enii au obliga˛ia s„ contribuie, prin
impozite ∫i prin taxe, la cheltuielile publice.
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie s„ asigure a∫ezarea
just„ a sarcinilor fiscale.
(3) Orice alte presta˛ii sunt interzise, Ón afara celor stabilite
prin lege, Ón situa˛ii excep˛ionale.“
— Art. 135 î(2)Statul trebuie s„ asigure:
a) [...], protec˛ia concuren˛ei loiale, [...]“.
Examin‚nd critica de neconstitu˛ionalitate, Curtea re˛ine
c„ dispozi˛iile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie instituie
obliga˛ia statului de a asigura protec˛ia concuren˛ei loiale,
obliga˛ie ce reprezint„ garan˛ia constitu˛ional„ a libert„˛ii
concuren˛ei. Libera concuren˛„ este reglementat„ la nivel
de lege, ∫i nu Ón plan constitu˛ional. De aceea, pentru a
constata dac„ prin legea criticat„ s-a Ónc„lcat obliga˛ia
statului de asigurare a protec˛iei liberei concuren˛e, Curtea
urmeaz„ s„ examineze reglement„rile legale ce ˛in de
domeniul concuren˛ei:
I. Curtea constat„ c„ legea criticat„ a fost adoptat„ Ón
contextul legislativ Ón care, Ón materia ajutoarelor de stat,
era Ón vigoare Legea nr. 143/1999, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005,
lege care a fost abrogat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind
procedurile na˛ionale Ón domeniul ajutorului de stat,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Art. 1 alin. (1) din
ordonan˛„ stabile∫te c„ aceasta îare ca scop
reglementarea procedurilor na˛ionale Ón materia ajutorului
de stat, Ón vederea aplic„rii articolelor 87—89 din Tratatul

Comunit„˛ii Europene ∫i a legisla˛iei secundare adoptate Ón
baza acestora“.
II. Av‚nd Ón vedere c„, de la data de 1 ianuarie 2007,
Rom‚nia a aderat la Uniunea European„, Curtea urmeaz„
s„ examineze legisla˛ia intern„ Ón domeniul ajutoarelor de
stat ∫i compatibilitatea acesteia cu legisla˛ia Uniunii
Europene Ón domeniu, pentru c„, Ón temeiul art. 148
alin. (2) din Constitu˛ie, îCa urmare a ader„rii, prevederile
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum ∫i celelalte
reglement„ri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate
fa˛„ de dispozi˛iile contrare din legile interne, cu respectarea
prevederilor actului de aderare“.
Curtea constat„ c„, Óntruc‚t ordonan˛a de urgen˛„
men˛ionat„ reglementeaz„ doar procedurile na˛ionale Ón
materia ajutorului de stat, abrog‚nd prevederile de drept
material din Legea nr. 143/1999, compatibilitatea acord„rii
acestui ajutor cu libera concuren˛„ se stabile∫te prin
aplicarea direct„ a prevederilor art. 87 din Tratatul
Comunit„˛ii Europene, ce au urm„torul cuprins:
î(1) Cu excep˛ia derog„rilor prev„zute de prezentul tratat,
sunt incompatibile cu pia˛a comun„ ajutoarele acordate de
state sau cele acordate sub orice form„ prin intermediul
resurselor statului, care distorsioneaz„ sau amenin˛„ cu
distorsionarea concuren˛ei prin favorizarea anumitor
Óntreprinderi sau produc˛ii, Ón m„sura Ón care afecteaz„
schimburile comerciale dintre statele membre.
(2) Sunt compatibile cu pia˛a comun„:
a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor
individuali, cu condi˛ia ca acestea s„ fie acordate f„r„ vreo
discriminare legat„ de originea produselor;
b) ajutoarele destinate remedierii daunelor cauzate de
calamit„˛ile naturale sau de alte evenimente extraordinare;
c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale
Republicii Federale Germania, prin divizarea Germaniei, Ón
m„sura Ón care ele sunt necesare pentru compensarea
dezavantajelor economice cauzate de aceast„ divizare.
(3) Pot fi considerate compatibile cu pia˛a comun„:
a) ajutoarele destinate favoriz„rii dezvolt„rii economice a
regiunilor cu un nivel de trai anormal de sc„zut sau dominate
de un nivel grav al ∫omajului;
b) ajutoarele destinate s„ promoveze executarea unui
proiect important de interes european comun sau s„
remedieze perturb„ri grave ale economiei unui stat membru;
c) ajutoarele destinate s„ faciliteze dezvoltarea anumitor
activit„˛i sau a anumitor regiuni economice, dac„ nu altereaz„
condi˛iile schimburilor comerciale Óntr-o m„sur„ contrar„
interesului comun;
d) ajutoarele destinate s„ promoveze cultura ∫i conservarea
patrimoniului, dac„ nu altereaz„ condi˛iile schimburilor
comerciale ∫i concuren˛a Ón Comunitate Óntr-o m„sur„ care
contravine interesului comun;
e) celelalte categorii de ajutoare determinate prin decizia
Consiliului, care hot„r„∫te cu majoritate calificat„, la
propunerea Comisiei.“
Œn aplicarea art. 87—89 din tratat, Comisia European„
a adoptat Regulamentul nr. 70 din 12 ianuarie 2001
referitor la ajutoarele de stat pentru Óntreprinderile mici ∫i
mijlocii, ce prevede compatibilitatea acestora, Ón anumite
condi˛ii, cu pia˛a comun„.
Curtea Constitu˛ional„ apreciaz„ c„ ajutoarele de stat
prev„zute de legea criticat„ pot fi compatibile cu libera
concuren˛„, Ón temeiul art. 87 alin. (3) din Tratatul
Comunit„˛ii Europene, dat fiind c„ aceste ajutoare sunt
destinate s„ men˛in„ Ón activitatea economic„ Óntreprinderi
mici ∫i mijlocii cu tradi˛ie Ón produc˛ia de bere ∫i care se
afl„ Ón dificultate economic„, supuse procesului de
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restructurare. Œn scopul men˛inerii unei structuri de pia˛„
concuren˛iale, Comisia European„ are Ón vedere rolul
benefic al Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii asupra
dinamismului economiei ∫i, prin urmare, permite ca acestea
s„ beneficieze de ajutor de stat Óntr-un cuantum care s„
nu afecteze schimburile comerciale Óntre statele membre.
A∫adar, Curtea re˛ine c„ ajutoarele de stat avute Ón vedere
de legea criticat„ nu sunt de natur„ s„ afecteze rela˛iile
comerciale fa˛„ de ceilal˛i produc„tori interni ∫i, cu at‚t
mai mult, fa˛„ de celelalte state membre ale Uniunii
Europene. Aceea∫i concluzie se desprinde ∫i din
informarea Consiliului Concuren˛ei, Ón care se arat„ c„
ponderea pe pia˛„ a poten˛ialilor beneficiari de ajutoare
este nesemnificativ„ (fiind sub 10%). Œn aceste condi˛ii,
ajutoarele ce fac obiectul examin„rii pot fi compatibile cu
libera concuren˛„, a∫a cum rezult„ din art. 87 alin. (3) din
Tratatul Comunit„˛ii Europene.
Curtea re˛ine, de asemenea, c„, potrivit dispozi˛iilor
art. 87 alin. (3) din Tratatul Comunit„˛ii Europene, Comisia
European„ este competent„ s„ stabileasc„ compatibilitatea
ajutoarelor de stat cu func˛ionarea pie˛ei comune, printre
acestea figur‚nd ∫i ajutorul acordat pentru salvarea ∫i
restructurarea Óntreprinderilor aflate Ón dificultate, ∫i anume
a acelora ce nu sunt Ón m„sur„ s„ evite falimentul, Ón
lipsa interven˛iei statului, situa˛ie reglementat„ de legea
criticat„.
Totodat„, Curtea Constitu˛ional„ mai re˛ine c„, a∫a cum
rezult„ din informarea Consiliului Concuren˛ei, schema de
ajutor nu a fost notificat„ de Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón vederea aviz„rii p‚n„ la
31 decembrie 2006. Œn aceste condi˛ii, este necesar ca,
dup„ data de 1 ianuarie 2007, Rom‚nia s„ notifice aceste
ajutoare Comisiei Europene a∫a cum reglementeaz„ art. 7
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 117/2006 privind procedurile na˛ionale Ón domeniul
ajutorului de stat, care prevede c„ rolul autorit„˛ii de
contact Ón raporturile dintre Comisia European„ ∫i
autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice din Rom‚nia revine
Consiliului Concuren˛ei.
III. 1) Cu privire la critica autorilor sesiz„rii referitoare la
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 135 alin. (2) din Constitu˛ie,
Curtea re˛ine c„, potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din lege,
ajutoarele de stat se acord„ Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
care îau Óntocmit planurile de restructurare pentru restaurarea
viabilit„˛ii, Óndeplinindu-∫i cerin˛ele prev„zute la art. 13
alin. (2)—(5) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru
salvarea ∫i restructurarea Óntreprinderilor Ón dificultate [...]“.
Prin aceast„ reglementare nu se Óncalc„ dispozi˛iile
cuprinse Ón art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie referitoare
la obliga˛ia statului de a asigura protec˛ia concuren˛ei
loiale, ci, dimpotriv„, legea Ó∫i propune s„ dea expresie
obliga˛iei statului, prev„zut„ de acela∫i articol din
Constitu˛ie, de îcreare a cadrului favorabil pentru valorificarea
tuturor factorilor de produc˛ie“. Œn scopul cre„rii acestui
cadru, statul trebuie s„ sus˛in„ o politic„ concuren˛ial„
corect„, prin evitarea concentr„rilor, al c„ror efect ar duce
la crearea monopolului Ón produc˛ia de bere din Rom‚nia.
Curtea constat„, de asemenea, c„ nu este Óntemeiat„
nici critica potrivit c„reia Óncercarea statului de a salva de
la faliment fabricile de bere cu o capacitate mic„ este
contrar„ unor principii concuren˛iale, Óntruc‚t, Ón aplicarea
art. 87 al Tratatului Comunit„˛ii Europene, s-au emis unele
reglement„ri privind ajutoarele de stat pentru salvarea ∫i
restructurarea Óntreprinderilor aflate Ón dificultate. A∫a este,
de exemplu, Regulamentul Comisiei Europene nr. 70/2001
privind aplicarea art. 87 ∫i 88 din Tratatul Comunit„˛ii
Europene referitor la ajutoarele de stat pentru
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii. Œn sensul acestui regulament,
legea examinat„ instituie m„suri Ón scopul men˛inerii micii
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produc˛ii interne tradi˛ionale, de bere, prin valorificarea, Ón
principal, a factorilor de produc˛ie din zonele respective,
dar ∫i prin men˛inerea for˛ei de munc„ calificate Ón acest
domeniu, contribuind astfel la ridicarea poten˛ialului
economic al Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii. A∫a fiind, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ ajutorul de stat acordat acestor
Óntreprinderi nu Óngr„de∫te libera concuren˛„, ci,
dimpotriv„, el contribuie la consolidarea structurilor
economice ∫i la men˛inerea concuren˛ei loiale.
De asemenea, Curtea constat„ c„ nu este Óntemeiat„
nici critica de neconstitu˛ionalitate referitoare la acordarea
ajutorului de stat Ón scopul cre∫terii capacit„˛ii de produc˛ie,
Óntruc‚t art. 3 alin. (2) lit. a) din legea criticat„ prevede c„
beneficiaz„ de ajutor de stat doar acele Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii care au declarat, p‚n„ la 15 ianuarie 2005, c„ au
o capacitate de produc˛ie mai mic„ de 200 mii hl/an. Mai
mult dec‚t at‚t, art. 4 alin. 1 lit. a) prevede c„ ajutorul de
stat acordat Ó∫i pierde valabilitatea Ón cazul Ón care, pe
perioada aplic„rii planului de restructurare, beneficiarii
procedeaz„ la m„rirea capacit„˛ii de produc˛ie peste cea
prev„zut„ la art. 1 lit. a).
2) Examin‚nd critica referitoare la Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 56 din Constitu˛ie referitoare la contribu˛ii financiare,
Curtea constat„ c„ aceasta este nefondat„, deoarece, prin
alin. (2) al acestui articol, legiuitorul a Ón˛eles s„ garanteze
c„ sistemul legal de impuneri trebuie s„ asigure justa
a∫ezare a sarcinilor fiscale, iar nu s„ interzic„ acordarea
unor Ónlesniri c„tre contribuabili, chiar dac„, Ón cauza de
fa˛„, scutirile de la plat„ au natura juridic„ a ajutorului de
stat.
Cu privire la sus˛inerea potrivit c„reia acordarea de
drepturi doar Ón beneficiul unora dintre contribuabili
contribuie la m„rirea patrimoniului, Curtea re˛ine c„ nu are
relevan˛„ dac„ scutirea de la plat„ a obliga˛iilor fiscale ar
influen˛a m„rirea patrimoniului, deoarece, prin restructurare
∫i consolidare, Óntreprinderile mici ∫i mijlocii vor deveni
contribuabili solvabili la bugetul de stat. Mai mult, legea
criticat„, Ón art. 3 alin. (1) lit. f) stabile∫te c„ prevederile
legii se aplic„ Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii din industria
berii, care îse angajeaz„ la contribu˛ii financiare proprii
minimale Ón cadrul planului de restructurare, de cel pu˛in 40%
din valoarea financiar„ total„ a acestuia pentru Óntreprinderile
mijlocii ∫i, respectiv, de cel pu˛in 25% pentru Óntreprinderile
mici.“
IV. Curtea a exercitat controlul de constitu˛ionalitate Ón
limitele sesiz„rii. Av‚nd Ón vedere Óns„ c„ legea criticat„ a
tranzitat sistemul legislativ anterior Ón cel actual care se
interfereaz„ cu legisla˛ia Uniunii Europene, Curtea
Constitu˛ional„ a luat act de aplicarea direct„ a
dispozi˛iilor art. 87—89 din Tratatul Comunit„˛ii Europene,
neexist‚nd, Ón prezent, o reglementare legal„ intern„, de
drept material, cu privire la ajutorul de stat, ∫i constat„ c„
nu este cazul ipotezei reglementate de art. 148 alin. (2) din
Constitu˛ie, referitoare la aplicarea prioritar„ a
reglement„rilor comunitare. Este de observat ∫i faptul c„
obliga˛ia notific„rii ajutorului de stat revine Consiliului
Concuren˛ei, ca autoritate de contact dintre Rom‚nia ∫i
Comisia European„, potrivit prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2006, Comisie care va decide
cu privire la acordarea ajutorului de stat avut Ón vedere de
legea supus„ controlului de constitu˛ionalitate.
Pe de alt„ parte, de∫i excedeaz„ controlului de
constitu˛ionalitate, Curtea constat„ c„ prevederile legii
criticate trebuie puse de acord, Ón primul r‚nd, cu
dispozi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 117/2006 privind procedurile na˛ionale Ón domeniul
ajutorului de stat, care a abrogat legisla˛ia intern„ Ón
materie, iar, Ón al doilea r‚nd, trebuie corelate cu
prevederile art. 87—89 din Tratatul Comunit„˛ii Europene.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. a), al art. 147 alin. (4) ∫i al art. 148 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, precum ∫i al art. 15 alin. (1) ∫i al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ prevederile art. 1 ∫i ale art. 3 din Legea privind aprobarea unor m„suri financiare pentru
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria berii sunt constitu˛ionale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 17 ianuarie 2007 ∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, ™erban Viorel St„noiu, Ion Predescu ∫i
Tudorel Toader, judec„tori.
PRE™EDINTE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim magistrat-asistent,
Claudia Miu

OPINIE SEPARAT√

Prin Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007, Curtea
Constitu˛ional„ a constatat c„ prevederile art. 1 ∫i 3 din
Legea privind aprobarea unor m„suri financiare pentru
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria berii sunt
constitu˛ionale. Prevederile art. 1 alin. (1) stabilesc
acordarea unor facilit„˛i financiare pentru Óntreprinderile mici
∫i mijlocii din industria berii, care constau Ón scutirea de la
plata obliga˛iilor fiscale restante la data de 31 decembrie
2003 ∫i neachitate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a acestei
legi, reprezent‚nd accize, impozit pe profit ∫i TVA, Ón
condi˛iile prev„zute de lege, fiind exceptate obliga˛iile cu
re˛inere la surs„ ∫i TVA datorat„ Ón vam„. De asemenea,
Ón temeiul alin. (2) al aceluia∫i articol, scutirea de la plata
obliga˛iilor fiscale accesorii vizeaz„ ∫i dob‚nzile, penalit„˛ile
∫i major„rile de Ónt‚rziere aferente obliga˛iilor fiscale scutite
conform alin. (1), calculate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
acestei legi.
Din con˛inutul acestor reglement„ri juridice rezult„ c„
facilit„˛ile financiare de care beneficiaz„ Óntreprinderile mici
∫i mijlocii din industria berii reprezint„ nici mai mult nici
mai pu˛in dec‚t ajutoare de stat acordate acestor societ„˛i
comerciale. Desigur, acordarea unor ajutoare de stat unor
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii poate fi f„cut„ Ón anumite
circumstan˛e. Astfel, p‚n„ la 1 ianuarie 2007, aprobarea
ajutoarelor de stat ˛inea de competen˛a Consiliului
Concuren˛ei. Dup„ aceast„ dat„, aprobarea ajutoarelor de
stat este de competen˛a Comisiei Europene. Œn temeiul
noilor reglement„ri, Consiliul Concuren˛ei este obligat s„
notifice Comisiei, Ón timp util, orice proiecte care urm„resc
s„ instituie sau s„ modifice ajutoarele de stat.
Œn spe˛„, Consiliul Concuren˛ei nu ∫i-a exercitat aceast„
obliga˛ie prev„zut„ de art. 88 alin. 3) din Tratatul
(consolidat) privind instituirea Comunit„˛ii Europene.
Prima noastr„ obiec˛ie privitoare la neconstitu˛ionalitatea
Legii privind aprobarea unor m„suri financiare pentru
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria berii are Ón
vedere faptul c„ prevederile art. 88 alin. (3) din Tratatul
(consolidat) privind instituirea Comunit„˛ii Europene
privitoare la notificarea c„tre Comisia European„ a
ajutoarelor de stat, instituite prin aceast„ lege, nu a fost
f„cut„, Ón condi˛iile Ón care prevederile acestui tratat au

devenit obligatorii pentru Rom‚nia, Óncep‚nd cu data de
1 ianuarie 2007. Men˛ion„m c„ aceast„ obliga˛ie revine ∫i
Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón condi˛iile Ón care autoritatea
noastr„ de contencios constitu˛ional s-a pronun˛at asupra
sesiz„rii de neconstitu˛ionalitate la 17 ianuarie 2007, deci
dup„ data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. De
altfel, chiar Ón Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007 a Cur˛ii
Constitu˛ionale se men˛ioneaz„ c„ Rom‚nia a aderat la
Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, dat„ de la care se
aplic„ dispozi˛iile art. 148 alin. (2) din Constitu˛ie care
confer„ prioritate dreptului comunitar Ón raport cu dreptul
intern. Œntrebarea esen˛ial„ intervine chiar aici: pot fi
compatibile dispozi˛iile acestei legi supuse controlului de
constitu˛ionalitate cu prevederile art. 87 ∫i 88 dintr-un tratat
european pe care Rom‚nia urmeaz„ s„-l respecte Ón
temeiul art. 148 din Constitu˛ia Rom‚niei? R„spunsul la
aceast„ Óntrebare nu poate fi plasat Ón zona neantului
legislativ, deoarece nu se are Ón vedere confruntarea
prevederilor acestui tratat cu un îvid legislativ“, ci cu aceste
dispozi˛ii ale unei legi Ón curs de a fi promulgat„. Cea de-a
doua obiec˛ie privitoare la neconstitu˛ionalitatea acestei legi
are Ón vedere aceea∫i confruntare dintre o lege intern„ ∫i o
dispozi˛ie a dreptului comunitar. Astfel, Ón temeiul
Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din
12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 ∫i 88 din
Tratatul CE Ón cazul ajutorului de stat pentru Óntreprinderile
mici ∫i mijlocii (care face parte din dreptul intern),
ajutoarele subordonate utiliz„rii produselor na˛ionale de
preferin˛„ fa˛„ de produsele na˛ionale importate sunt
interzise sau, mai precis, prevederile regulamentului Ón
aceast„ materie nu se aplic„ [art. 1 alin. (2) lit. c)]. Este
incontestabil faptul c„ Ón industria berii din Rom‚nia exist„
o concuren˛„ evident„ Óntre produsele na˛ionale ∫i cele
importate, ceea ce exclude orice ajutor de stat Ón acest
domeniu.
Cel pu˛in aceste argumente ne duc la concluzia c„
Legea privind aprobarea unor m„suri financiare pentru
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din industria berii se abate de
la prevederile dreptului comunitar ∫i intr„, pe aceast„ cale,
Ón contradic˛ie cu dispozi˛iile art. 148 din Constitu˛ia
Rom‚niei.

JUDEC√TOR,

JUDEC√TOR,

Ioan Vida

Nicolae Cochinescu
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pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii prev„zute Ón Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi˛ie public„,
a contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 218 alin. (2) ∫i al art. 303 alin. (4) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de
lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 337/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri
publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 337/2006, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea
∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 ianuarie 2007.
Nr. 71.
ANEX√

NORME
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor
de concesiune de servicii prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Œn procesul de aplicare a procedurilor de
atribuire a contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i
a contractelor de concesiune de servicii, atunci c‚nd exist„
situa˛ii nereglementate explicit Ón economia textului
legislativ, acestea pot fi solu˛ionate numai prin prisma
principiilor prev„zute la art. 2 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 337/2006, denumit„ Ón continuare ordonan˛a
de urgen˛„.

Art. 2. — (1) Pe parcursul aplic„rii procedurii de
atribuire, autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a lua
toate m„surile necesare pentru a evita apari˛ia unor situa˛ii
de natur„ s„ determine existen˛a unui conflict de interese
∫i/sau manifestarea concuren˛ei neloiale.
(2) Œn cazul Ón care constat„ apari˛ia unor astfel de
situa˛ii, cum ar fi cele prev„zute la art. 67—70 din
ordonan˛a de urgen˛„, autoritatea contractant„ are obliga˛ia
de a elimina, Ón cel mai scurt timp cu putin˛„, efectele
rezultate dintr-o astfel de Ómprejurare, adopt‚nd potrivit
competen˛elor, dup„ caz, m„suri corective de modificare,
Óncetare, revocare, anulare ∫i altele asemenea ale actelor
care au afectat aplicarea corect„ a procedurii de atribuire
sau ale activit„˛ilor care au leg„tur„ cu acestea.
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Art. 3. — (1) Distinc˛ia dintre contractul de concesiune
∫i contractul de achizi˛ie public„ se realizeaz„ Ón func˛ie de
distribu˛ia riscurilor, dup„ cum urmeaz„:
a) contractul prin intermediul c„ruia contractantul, Ón
calitate de concesionar, prime∫te dreptul de a exploata
rezultatul lucr„rilor executate, prelu‚nd astfel ∫i cea mai
mare parte din riscurile aferente realiz„rii ∫i exploat„rii
lucr„rilor respective, este considerat a fi contract de
concesiune de lucr„ri publice, Ón caz contrar fiind
considerat contract de achizi˛ie public„ de lucr„ri;
b) contractul prin intermediul c„ruia contractantul, Ón
calitate de concesionar, prime∫te dreptul de a exploata
serviciile, prelu‚nd astfel ∫i cea mai mare parte din
riscurile aferente exploat„rii acestora, este considerat a fi
contract de concesiune de servicii, Ón caz contrar fiind
considerat contract de achizi˛ie public„ de servicii.
(2) Stabilirea tipurilor de contracte de concesiune,
respectiv distinc˛ia dintre contractul de concesiune de
lucr„ri publice ∫i contractul de concesiune de servicii, se
realizeaz„ Ón mod similar cu prevederile cap. I sec˛iunea
a 3-a din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 4. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
desemna un colectiv de coordonare ∫i supervizare pentru
atribuirea fiec„rui contract de concesiune de lucr„ri publice
sau de concesiune de servicii.
(2) Membrii colectivului de coordonare ∫i supervizare
prev„zut la alin. (1) sunt numi˛i de autoritatea contractant„
din cadrul speciali∫tilor proprii, la care se pot ad„uga, dup„
necesit„˛i, exper˛i externi.
(3) Principalele responsabilit„˛i ale colectivului prev„zut
la alin. (1) constau Ón:
a) fundamentarea deciziei de concesionare, astfel cum
este prev„zut la cap. II;
b) elaborarea documenta˛iei de atribuire conform
prevederilor cap. III;
c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de
concesiune Ón conformitate cu prevederile art. 26—28.
Art. 5. — Autoritatea contractant„ care a atribuit ∫i a
Óncheiat un contract de concesiune de lucr„ri publice sau
un contract de concesiune de servicii are calitatea de
concedent.
Art. 6. — (1) Contractantul care a devenit parte Óntr-un
contract de concesiune de lucr„ri publice sau Óntr-un
contract de concesiune de servicii are calitatea de
concesionar.
(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice
persoan„ fizic„ sau juridic„ de drept privat, rom‚n„ ori
str„in„.
Art. 7. — (1) Durata unui contract de concesiune de
lucr„ri publice sau a unui contract de concesiune de
servicii se stabile∫te astfel Ónc‚t:
a) s„ se evite restric˛ionarea artificial„ a accesului la
competi˛ie;
b) s„ se asigure un minimum de profit ca urmare a
exploat„rii Óntr-o perioad„ dat„;
c) s„ se asigure un nivel rezonabil al pre˛urilor pentru
presta˛iile care vor fi efectuate pe durata contractului ∫i ale
c„ror costuri urmeaz„ s„ fie suportate de utilizatorii finali.
(2) Durata maxim„ a unui contract de concesiune de
lucr„ri publice sau a unui contract de concesiune de
servicii, care poate fi acceptat„ de autoritatea contractant„,
trebuie s„ poat„ fi argumentat„ Ón baza elementelor

prev„zute la alin. (1) lit. a)—c) ∫i trebuie asumat„ prin act
administrativ al conduc„torului autorit„˛ii contractante.
CAPITOLUL II
Fundamentarea deciziei de concesionare
Art. 8. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
elabora un studiu de fundamentare a deciziei de
concesionare Ón orice situa˛ie Ón care inten˛ioneaz„ s„
atribuie un contract de concesiune de lucr„ri publice sau
un contract de concesiune de servicii.
(2) Studiul de fundamentare se aprob„ prin hot„r‚re,
ordin, decizie a autorit„˛ii contractante, dup„ caz.
Art. 9. — (1) Studiul prev„zut la art. 8 trebuie s„ se
axeze pe analiza unor elemente relevante Ón care se
includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnic„, fezabilitatea
economic„ ∫i financiar„, aspectele de mediu, aspectele
sociale ∫i aspectele institu˛ionale ale proiectului Ón cauz„.
Œn cazul unui proiect care presupune realizarea de lucr„ri
publice, la baza studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare va sta studiul de fezabilitate.
(2) Œn sensul prevederilor alin. (1), prin proiect se
Ón˛elege ansamblul lucr„rilor/construc˛iilor care urmeaz„ s„
fie executate ∫i/sau al serviciilor care urmeaz„ s„ fie
prestate pe parcursul derul„rii contractului de concesiune
de lucr„ri publice sau de concesiune de servicii.
Art. 10. — (1) Studiul de fundamentare a deciziei de
concesionare trebuie s„ cuprind„ o analiz„ care s„ permit„
definirea ∫i cuantificarea Ón termeni economici ∫i financiari
a riscurilor de proiect, lu‚nd Ón considerare, totodat„, ∫i
variantele identificate de reparti˛ie a riscurilor Óntre p„r˛ile
viitorului contract. Œn acest scop, autoritatea contractant„
poate s„ utilizeze, ca model, matricea preliminar„ de
reparti˛ie a riscurilor de proiect prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a verifica,
pe baza rezultatului analizei prev„zute la alin. (1),
corectitudinea stabilirii distinc˛iei prev„zute la art. 3 alin. (1)
lit. a) sau b), dup„ caz.
Art. 11. — Rezultatele studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare trebuie s„ justifice necesitatea ∫i
oportunitatea concesiunii ∫i s„ demonstreze c„:
a) proiectul este realizabil;
b) proiectul r„spunde cerin˛elor ∫i politicilor autorit„˛ii
publice;
c) au fost luate Ón considerare diverse alternative de
realizare a proiectului;
d) varianta prin care proiectul este prev„zut a fi realizat
prin atribuirea unui contract de concesiune de lucr„ri
publice sau de servicii este mai avantajoas„ Ón raport cu
varianta prin care proiectul este prev„zut a fi realizat prin
atribuirea unui contract de achizi˛ie public„;
e) proiectul beneficiaz„ de sus˛inere financiar„,
men˛ion‚nd, dac„ este cazul, care este contribu˛ia
autorit„˛ii contractante.
Art. 12. — Autoritatea contractant„ are dreptul de a
achizi˛iona servicii de consultan˛„, conform prevederilor
ordonan˛ei de urgen˛„, Ón scopul elabor„rii studiilor ∫i
analizelor necesare fundament„rii deciziei de concesionare.
Art. 13. — (1) Œn cazul prev„zut la art. 12, autoritatea
contractant„, prin colectivul de coordonare ∫i supervizare
prev„zut la art. 4, are obliga˛ia de a lua toate m„surile
prin care s„ se asigure c„ elaborarea studiului de
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fundamentare a deciziei de concesionare se realizeaz„ la
un nivel corespunz„tor ∫i c„ reflect„ Ón totalitate cerin˛ele
∫i condi˛iile solicitate.
(2) Œn aplicarea prevederilor alin. (1), principalele atribu˛ii
ale colectivului de coordonare ∫i supervizare sunt
urm„toarele:
a) facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de
date, m„sur„tori ∫i, Ón general, la orice informa˛ie
disponibil„ care ar putea servi la elaborarea studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare;
b) facilitarea contractelor consultantului cu alte autorit„˛i
publice ∫i/sau cu persoane de drept privat;
c) analizarea fiec„rui raport intermediar ∫i a raportului
final, precum ∫i formularea observa˛iilor ∫i propunerilor de
modificare;
d) avizarea Óndeplinirii de c„tre consultant a activit„˛ilor
desf„∫urate Ón fiecare faz„;
e) elaborarea unui raport de avizare a finaliz„rii studiului
de fundamentare a deciziei de concesionare ∫i prezentarea
acestuia conduc„torului autorit„˛ii contractante Ón vederea
aprob„rii.
CAPITOLUL III
Elaborarea documenta˛iei de atribuire
Art. 14. — (1) Dup„ aprobarea studiului de
fundamentare, autoritatea contractant„, prin colectivul de
coordonare ∫i supervizare prev„zut la art. 4 din prezentele
norme, are obliga˛ia s„ asigure Óntocmirea documenta˛iei
de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare
prev„zute la art. 33 din ordonan˛a de urgen˛„.
(2) Autoritatea contractant„ are dreptul de a achizi˛iona
servicii de consultan˛„ Ón scopul elabor„rii documenta˛iei de
atribuire.
Art. 15. — Œn elaborarea caietului de sarcini, autoritatea
contractant„ trebuie s„ respecte prevederile art. 35—39 din
ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 16. — (1) Œn mod specific pentru contractele de
concesiune de lucr„ri publice ∫i de servicii, caietul de
sarcini trebuie s„ con˛in„:
a) obiectivele pe termen lung, mediu ∫i imediate ale
proiectului;
b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului,
inclusiv, dac„ este cazul, investi˛iile pe care concesionarul
va fi obligat s„ le realizeze ∫i termenul de realizare a
acestora;
c) descrierea activit„˛ilor, condi˛ii generale tehnice ∫i de
calitate;
d) dac„ exist„, condi˛ii speciale impuse de natura
activit„˛ilor care vor intra Ón obiectul contractului de
concesiune, cum ar fi condi˛ii de siguran˛„ Ón exploatare,
protec˛ia mediului, protec˛ia muncii, condi˛ii privind folosirea
∫i conservarea patrimoniului sau privind protejarea ∫i
punerea Ón valoare a patrimoniului na˛ional, condi˛ii privind
protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu
regim special, condi˛ii speciale impuse de acorduri ∫i
conven˛ii la care Rom‚nia este parte;
e) propunerea autorit„˛ii contractante de distribu˛ie a
riscurilor de proiect;
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f) dac„ este cazul, op˛iunea concedentului pentru forma
de organizare a concesionarului;
g) dac„ este cazul, op˛iunea pentru crearea unei
companii de proiect;
h) clauze financiare ∫i de asigur„ri;
i) dac„ este cazul, regimul bunurilor utilizate ∫i/sau
realizate de concesionar Ón timpul derul„rii contractului de
concesiune;
j) cuantumul garan˛iilor care urmeaz„ a fi constituite,
dup„ caz.
(2) Œn sensul prevederilor alin. (1) lit. g), prin companie
de proiect se Ón˛elege o societate comercial„ rezident„ Ón
Rom‚nia, constituit„ de concedent, prin unit„˛i aflate Ón
subordinea sau sub autoritatea sa, ∫i concesionar,
func˛ion‚nd Ón baza legii ∫i av‚nd ca unic scop realizarea
obiectivelor concesiunii de lucr„ri publice sau de servicii.
Art. 17. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de
a anun˛a criteriile de calificare ∫i selec˛ie Ón anun˛ul de
participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se
prezint„ Ón cadrul documenta˛iei de atribuire.
(2) Autoritatea contractant„ are dreptul de a aplica
criterii de calificare ∫i selec˛ie referitoare numai la:
a) situa˛ia personal„ a candidatului sau a ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activit„˛ii profesionale;
c) situa˛ia economic„ ∫i financiar„;
d) capacitatea tehnic„ ∫i/sau profesional„;
e) standarde de asigurare a calit„˛ii;
f) standarde de protec˛ie a mediului.
(3) Aplicarea criteriilor de calificare ∫i selec˛ie se
realizeaz„ potrivit prevederilor paragrafelor 2—5 din
sec˛iunea a 2-a a cap. V din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 18. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de
a anun˛a criteriile de atribuire a contractului de concesiune
a lucr„rilor publice ∫i a serviciilor Ón anun˛ul de participare.
Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezint„ Ón
cadrul documenta˛iei de atribuire.
(2) Criteriile de atribuire se pot referi, dup„ caz, la:
a) nivelul tarifelor de utilizare pl„tibile de c„tre
beneficiarii finali;
b) nivelul redeven˛ei;
c) gradul de preluare a riscului de c„tre concesionar;
d) planurile de finan˛are ∫i dezvoltare prezentate;
e) nivelul calitativ, tehnic ∫i func˛ional al solu˛iilor tehnice
propuse;
f) modul de asigurare a protec˛iei mediului;
g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
h) termenele de realizare a unor investi˛ii;
i) durata concesiunii.
(3) Atunci c‚nd stabile∫te criteriile de atribuire a
contractului, autoritatea contractant„ nu are dreptul de a
utiliza criterii care:
a) nu au o leg„tur„ direct„ cu natura ∫i obiectul
contractului de concesiune de lucr„ri publice sau de servicii
care urmeaz„ s„ fie atribuit;
b) nu reflect„ un avantaj real ∫i evident pe care
autoritatea contractant„ Ól poate ob˛ine, Ón numele s„u sau
al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.
(4) Ponderea stabilit„ pentru fiecare criteriu nu trebuie
s„ conduc„ la distorsionarea rezultatului aplic„rii procedurii
pentru atribuirea contractului de achizi˛ie public„. Pentru
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fiecare criteriu autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
stabili o pondere care s„ reflecte Ón mod corect cuantumul
valoric al avantajelor de natur„ financiar„ pe care ofertan˛ii
le ofer„ sau importan˛a tehnic„/func˛ional„ a solu˛iilor
propuse.
CAPITOLUL IV
Publicarea anun˛urilor de participare la procedura
de atribuire a contractului de concesiune de lucr„ri publice
sau de concesiune de servicii
Art. 19. — Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
transmite spre publicare anun˛urile de participare c„tre
operatorul Sistemul Electronic de Achizi˛ii Publice (SEAP).
Art. 20. — Transmiterea spre publicare a anun˛urilor
c„tre operatorul SEAP se realizeaz„ numai prin mijloace
electronice, prin utilizarea aplica˛iei disponibile la adresa de
internet www.e-licitatie.ro.
Art. 21. — Anun˛urile pentru care ordonan˛a de urgen˛„
impune obliga˛ia public„rii Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene se redacteaz„ de c„tre autoritatea contractant„
Óntr-o limb„ oficial„ a Uniunii Europene ∫i trebuie s„
respecte forma adoptat„ prin Regulamentul Comisiei
Europene nr. 1.564/2005 care stabile∫te formatul standard
al anun˛urilor publicitare Ón cadrul procedurilor de atribuire
prev„zute Ón directivele 17/2004/CE ∫i 18/2004/CE.
Art. 22. — Atunci c‚nd stabile∫te perioadele limit„
pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant„ are
obliga˛ia de a lua Ón calcul ∫i termenul de 3 zile lucr„toare,
necesar pentru verificarea anun˛urilor de c„tre Autoritatea
Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor
Publice ∫i pentru transmiterea acestora c„tre Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene de c„tre operatorul SEAP,
astfel cum este prev„zut la art. 49 alin. (2) ∫i (3) din
ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 23. — Operatorul SEAP are obliga˛ia de a publica
anun˛ul Ón SEAP, Ón cel mult dou„ zile lucr„toare de la
primirea acceptului de publicare, dar Ón niciun caz Ónainte
de data transmiterii acestuia spre publicare Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, dac„ prevederile ordonan˛ei de
urgen˛„ impun aceast„ obliga˛ie.
Art. 24. — Œn cazul anun˛urilor pentru care ordonan˛a
de urgen˛„ nu prevede obliga˛ia public„rii Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, autoritatea contractant„ are obliga˛ia
de a include Ón con˛inutul anun˛urilor cel pu˛in informa˛iile
prev„zute Ón modelele prezentate Ón anexa nr. 2.
Art. 25. — Œn cel mult o zi lucr„toare dup„ publicarea
anun˛ului Ón SEAP, autoritatea contractant„ are obliga˛ia de
a transmite anun˛ul respectiv spre publicare ∫i c„tre Regia
Autonom„ îMonitorul Oficial“.
CAPITOLUL V
Aplicarea procedurilor de atribuire ∫i evaluarea ofertelor
Art. 26. — Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
atribui contractul de concesiune de lucr„ri publice sau
contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia
dintre procedurile prev„zute la art. 18 alin. (1) lit. a)—c)
din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 27. — Prin excep˛ie de la prevederile art. 26,
autoritatea contractant„ are dreptul de a aplica procedura

de negociere cu publicarea prealabil„ a unui anun˛ de
participare, atunci c‚nd, Ón urma aplic„rii licita˛iei deschise,
licita˛iei restr‚nse sau a dialogului competitiv, nu au fost
depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost
considerat„ admisibil„.
Art. 28. — (1) Autoritatea contractant„ va aplica
procedura de licita˛ie restr‚ns„ sau de licita˛ie deschis„
atunci c‚nd poate defini clar specifica˛iile tehnice capabile
s„-i satisfac„ necesit„˛ile ∫i exigen˛ele ∫i poate stabili cu
precizie montajul financiar ∫i/sau cadrul juridic de
implementare a proiectului.
(2) Œn cazul Ón care condi˛iile prev„zute la alin. (1) nu
pot fi Óndeplinite, autoritatea contractant„ va aplica
procedura de dialog competitiv.
Art. 29. — Pentru aplicarea efectiv„ a procedurilor de
atribuire prev„zute la art. 26, prevederile prezentului capitol
se completeaz„ cu dispozi˛iile sec˛iunilor 2—5 ale cap. III
din ordonan˛a de urgen˛„ ∫i dispozi˛iile sec˛iunilor 1—4 ale
cap. IV din Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizi˛ie public„ din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 30. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de
a desemna, pentru atribuirea fiec„rui contract de
concesiune de lucr„ri publice sau de concesiune de
servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor,
care se constituie Óntr-o comisie de evaluare.
(2) Membrii comisiei de evaluare trebuie s„ fie Ón num„r
de minimum 5 ∫i se nominalizeaz„, de regul„, din cadrul
colectivului de coordonare ∫i supervizare prev„zut la art. 4
alin. (1).
(3) Autoritatea contractant„ desemneaz„, prin hot„r‚re,
ordin sau decizie, pre∫edintele comisiei de evaluare dintre
membrii acesteia.
(4) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
nominaliza membri de rezerv„ pentru membrii comisiei de
evaluare.
(5) Autoritatea contractant„ are dreptul de a Ónlocui un
membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv„
numai dac„ persoana care urmeaz„ s„ fie Ónlocuit„ nu are
posibilitatea, din motive obiective, de a-∫i Óndeplini atribu˛iile
care rezult„ din calitatea de membru al comisiei de
evaluare. Dup„ producerea Ónlocuirii, calitatea de membru
al comisiei de evaluare este preluat„ de c„tre membrul de
rezerv„ care Ó∫i va exercita atribu˛iile aferente p‚n„ la
finalizarea procedurii de atribuire.
Art. 31. — (1) Pre∫edintele comisiei de evaluare are
dreptul de a propune conducerii autorit„˛ii contractante
cooptarea Ón cadrul comisiei de evaluare a unor exper˛i
externi.
(2) Propunerea prev„zut„ la alin. (1) trebuie s„
precizeze atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile specifice ale
exper˛ilor care urmeaz„ s„ fie coopta˛i Ón comisia de
evaluare ∫i s„ justifice necesitatea particip„rii lor la
procesul de evaluare.
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(3) Exper˛ii coopta˛i pot fi nominaliza˛i odat„ cu numirea
comisiei de evaluare, dintre exper˛ii externi prev„zu˛i la
art. 4 alin. (2), sau ulterior, Ón func˛ie de problemele
specifice care ar putea impune expertiza acestora.
(4) Exper˛ii coopta˛i pentru probleme specifice nu au
drept de vot Ón cadrul comisiei de evaluare, Óns„ au
obliga˛ia de a elabora un raport de specialitate cu privire la
aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra c„rora Ó∫i
exprim„ punctul de vedere.
(5) Raportul de specialitate prev„zut la alin. (4) este
destinat s„ faciliteze comisiei de evaluare adoptarea
deciziilor Ón cadrul procesului de analiz„ a ofertelor ∫i de
stabilire a ofertei/ofertelor c‚∫tig„toare. Raportul de
specialitate se ata∫eaz„ la raportul de atribuire ∫i devine
parte a dosarului de concesiune.
Art. 32. — (1) Atribu˛iile comisiei de evaluare sunt
urm„toarele:
a) deschiderea ofertelor ∫i, dup„ caz, a altor documente
care Ónso˛esc oferta;
b) verificarea Óndeplinirii criteriilor de calificare de c„tre
ofertan˛i/candida˛i, astfel cum au fost acestea solicitate prin
documenta˛ia de atribuire;
c) realizarea selec˛iei/preselec˛iei candida˛ilor, dac„ este
cazul;
d) realizarea dialogului cu operatorii economici, Ón cazul
aplic„rii procedurii de dialog competitiv;
e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, Ón
cazul aplic„rii procedurilor de negociere;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertan˛i,
din punct de vedere al modului Ón care acestea corespund
cerin˛elor minime din caietul de sarcini sau din
documenta˛ia descriptiv„;
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de
ofertan˛i;
h) stabilirea ofertelor admisibile;
i) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost
prev„zut Ón documenta˛ia de atribuire, ∫i stabilirea ofertei
c‚∫tig„toare;
j) Ón cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din
ordonan˛a de urgen˛„, elaborarea unei propuneri de
anulare a procedurii de atribuire;
k) elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit
prevederilor art. 213 alin. (2) din ordonan˛a de urgen˛„.
(2) Œn sensul prevederilor alin. (1), oferta este
considerat„ admisibil„ dac„ se Óndeplinesc, Ón mod
cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) nu se Óncadreaz„ Ón niciuna dintre situa˛iile prev„zute
la art. 33 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) a fost depus„ de un ofertant care Óndepline∫te
cerin˛ele minime de calificare;
c) Óndepline∫te cerin˛ele caietului de sarcini;
d) nu con˛ine propuneri dezavantajoase pentru
autoritatea contractant„, referitoare la clauzele contractuale;
e) propunerea financiar„ este realist„ ∫i nu implic„ din
partea autorit„˛ii contractante o contribu˛ie de natur„ s„
produc„ o distribuire majoritar„ a riscului de exploatare
c„tre ea Óns„∫i.
Art. 33. — (1) Oferta poate fi considerat„ inadmisibil„
∫i dac„ a fost depus„ de un ofertant care, Ón ultimii 2 ani,
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din motive imputabile acestuia, nu ∫i-a Óndeplinit sau a
Óndeplinit Ón mod defectuos obliga˛iile contractuale, fapt
care a produs sau este de natur„ s„ produc„ grave
prejudicii beneficiarilor acestuia.
(2) Modul de Óndeplinire a obliga˛iilor contractuale se
dovede∫te prin mijloace precum certificatele/documentele
prev„zute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) ∫i
alin. (3) lit. a) din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 34. — (1) Pe parcursul desf„∫ur„rii procesului de
evaluare, comisia ∫i exper˛ii coopta˛i au obliga˛ia de a
p„stra confiden˛ialitatea asupra con˛inutului ofertelor,
precum ∫i asupra oric„ror alte informa˛ii prezentate de
candida˛i/ofertan˛i, a c„ror dezv„luire ar putea aduce
atingere dreptului acestora de a-∫i proteja proprietatea
intelectual„ sau secretele comerciale.
(2) Œnc„lcarea angajamentelor referitoare la confiden˛ialitate
se sanc˛ioneaz„ potrivit legii.
(3) Cu excep˛ia ∫edin˛ei de deschidere a ofertelor, la
Óntrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa
numai membrii acesteia ∫i exper˛ii coopta˛i, dup„ caz.
(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel
cum au fost prev„zute la cap. II sec˛iunea a 8-a din
ordonan˛a de urgen˛„, sunt egal aplicabile at‚t comisiei de
evaluare, c‚t ∫i exper˛ilor coopta˛i.
Art. 35. — (1) Comisia de evaluare ∫i membrii coopta˛i
au obliga˛ia de a semna pe propria r„spundere o
declara˛ie de confiden˛ialitate ∫i impar˛ialitate prin care se
angajeaz„ s„ respecte prevederile art. 34 alin. (1) ∫i prin
care confirm„ c„ nu se afl„ Óntr-o situa˛ie care implic„
existen˛a unui conflict de interese.
(2) Declara˛ia prev„zut„ la alin. (1) trebuie semnat„
Ónainte de preluarea atribu˛iilor specifice Ón cadrul
procesului de evaluare.
(3) Œn cazul Ón care unul dintre membrii desemna˛i Ón
comisia de evaluare sau unul dintre exper˛ii coopta˛i
constat„ c„ se afl„ Óntr-o situa˛ie de incompatibilitate,
atunci acesta are obliga˛ia de a solicita de Óndat„
Ónlocuirea sa din componen˛a comisiei respective cu o alt„
persoan„. Situa˛iile de incompatibilitate pot fi sesizate
autorit„˛ii contractante ∫i de c„tre orice alt„ persoan„.
(4) Œn cazul Ón care sunt sesizate astfel de situa˛ii,
autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a verifica cele
semnalate ∫i, dac„ este cazul, de a adopta m„surile
necesare pentru evitarea/remedierea oric„ror aspecte care
pot determina apari˛ia unui conflict de interese.
Art. 36. — (1) Œn cazul aplic„rii procedurii de dialog
competitiv, pe parcursul dialogului desf„∫urat Ón etapa a
doua a acestei proceduri, comisia de evaluare trebuie s„
discute ∫i s„ clarifice, Ón conformitate ∫i Ón limitele
mandatului acordat de conduc„torul autorit„˛ii contractante,
elemente esen˛iale cum ar fi:
a) identificarea responsabilit„˛ilor de natur„ tehnic„,
financiar„ ∫i juridic„ ale concedentului ∫i ale concesionarului;
b) modul de distribuire a riscurilor ∫i beneficiilor Óntre
concesionar ∫i concedent, f„r„ ca prin aceast„ distribu˛ie
s„ se dep„∫easc„ limita care stabile∫te distinc˛ia dintre
contractul de concesiune ∫i contractul de achizi˛ie public„,
astfel cum s-a prev„zut la art. 3 alin. (1);
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c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor
existente, Ón func˛ie de condi˛iile de realizare propuse de
participan˛ii la dialog ∫i Ón m„sura Ón care sunt agreate de
autoritatea contractant„;
d) identificarea clar„ a standardelor de performan˛„, a
facilit„˛ilor, a echipamentelor care urmeaz„ s„ fie asigurate
pe parcursul derul„rii contractului, precum ∫i a cerin˛elor de
predare la sf‚r∫itul perioadei de contract;
e) modul de efectuare a controlului ∫i identificarea
mecanismelor de urm„rire a costurilor, calit„˛ii ∫i siguran˛ei
presta˛iilor, a rela˛iilor cu ter˛ii, precum ∫i a altor cerin˛e
specifice de operare ∫i Óntre˛inere;
f) aranjamentele alternative pentru cazurile Ón care
concesionarul intr„ Ón stare de insolven˛„ sau lichidare ori
Ón cazul Ón care, din motive care nu ˛in de voin˛a p„r˛ilor,
concesiunea Ónceteaz„ Ónainte de termen;
g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;
h) elemente referitoare la for˛a de munc„ preluat„ sau
angajat„ pentru realizarea proiectului;
i) clauzele generale ale contractului care urmeaz„ s„ fie
Óncheiat;
j) stabilirea categoriilor de bunuri:
— bunuri de retur — acele bunuri publice transmise cu
titlu gratuit Ón administrarea concesionarului, inclusiv cele
realizate pe durata proiectului Ón scopul Óndeplinirii
obiectivelor concesiunii ∫i care, la Óncetarea contractului,
revin de plin drept, gratuit, Ón bun„ stare, exploatabile ∫i
libere de orice sarcini sau obliga˛ii concedentului;
— bunuri proprii — acele bunuri care, la Óncetarea
contractului, r„m‚n Ón proprietatea concesionarului;
k) alte obiective stabilite de autoritatea contractant„.
(2) Œn cazul Ón care etapa a doua a procedurii de dialog
competitiv nu se poate finaliza prin identificarea niciunei
solu˛ii corespunz„toare necesit„˛ilor sale obiective,
autoritatea contractant„ are dreptul de a anula procedura
de atribuire, consider‚ndu-se, implicit, Óndeplinite condi˛iile
prev„zute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonan˛a de
urgen˛„.
Art. 37. — Œn cazul aplic„rii procedurii de negociere,
comisia de evaluare trebuie s„ discute ∫i s„ clarifice, Ón
conformitate ∫i Ón limitele mandatului acordat de
conduc„torul autorit„˛ii contractante, acelea∫i elemente
esen˛iale cum sunt cele prev„zute la art. 36.
Art. 38. — (1) Orice decizie a comisiei de evaluare
trebuie s„ Óntruneasc„ votul a cel pu˛in dou„ treimi din
num„rul membrilor s„i.
(2) Œn cazul stabilirii ofertei c‚∫tig„toare pe baz„ de
punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflect„
prin punctajul individual acordat fiec„rei oferte.
(3) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord
cu decizia adoptat„ au obliga˛ia de a-∫i prezenta punctul
de vedere Ón scris, elabor‚nd Ón acest sens o not„
individual„, care se ata∫eaz„ la raportul procedurii de
atribuire.
Art. 39. — Comisia de evaluare are obliga˛ia de a
stabili oferta c‚∫tig„toare dintre ofertele admisibile, Ón
conformitate cu prevederile art. 200 din ordonan˛a de
urgen˛„.
Art. 40. — Raportul procedurii de atribuire, precum ∫i,
dup„ caz, rapoartele elaborate pentru etapele sau fazele

intermediare ale procedurii de atribuire aplicate se
Ónainteaz„ conduc„torului autorit„˛ii contractante spre
aprobare, conform atribu˛iilor legale ce Ói revin.
CAPITOLUL VI
Garan˛ia de participare
Art. 41. — Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a
preciza Ón documenta˛ia de atribuire urm„toarele informa˛ii:
a) cuantumul garan˛iei de participare Ón sum„ fix„,
sum„ care nu poate dep„∫i 2% din valoarea estimat„ a
contractului;
b) data p‚n„ la care trebuie depus„ garan˛ia de
participare;
c) perioada de valabilitate a garan˛iei de participare.
Art. 42. — (1) Garan˛ia de participare se constituie prin
scrisoare de garan˛ie bancar„, care se prezint„ Ón original,
Ón cuantumul, p‚n„ la data ∫i pentru perioada prev„zute Ón
documenta˛ia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant„ nu are dreptul de a impune
eliberarea scrisorii de garan˛ie bancar„ de c„tre o anumit„
banc„, nominalizat„ Ón mod expres Ón documenta˛ia de
atribuire.
Art. 43. — Autoritatea contractant„ are dreptul de a
re˛ine garan˛ia de participare, ofertantul pierz‚nd astfel
suma constituit„, atunci c‚nd acesta din urm„ se afl„ Ón
oricare dintre urm„toarele situa˛ii:
a) Ó∫i retrage oferta Ón perioada de valabilitate a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit„ c‚∫tig„toare, refuz„ s„
semneze contractul Ón perioada de valabilitate a ofertei.
Art. 44. — (1) Garan˛ia de participare, constituit„ de
ofertantul a c„rui ofert„ a fost stabilit„ ca fiind c‚∫tig„toare,
se restituie de c„tre autoritatea contractant„ Ón cel mult
3 zile lucr„toare de la data semn„rii contractului.
(2) Garan˛ia de participare, constituit„ de ofertan˛ii a
c„ror ofert„ nu a fost stabilit„ c‚∫tig„toare, se returneaz„
de c„tre autoritatea contractant„ dup„ semnarea
contractului cu ofertantul a c„rui ofert„ a fost desemnat„
c‚∫tig„toare, dar nu mai t‚rziu de 3 zile lucr„toare de la
data expir„rii perioadei de valabilitate a ofertei.
CAPITOLUL VII
Œncheierea contractului de concesiune de lucr„ri publice
sau de concesiune de servicii
Art. 45. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de
a finaliza procedura de atribuire, prin Óncheierea
contractului de concesiune de lucr„ri publice sau de
concesiune de servicii.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), autoritatea
contractant„ are dreptul de a finaliza procedura de atribuire,
prin anularea acesteia, dar numai Ón circumstan˛ele
prev„zute la art. 209 din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 46. — (1) Autoritatea contractant„ are obliga˛ia de
a comunica tuturor candida˛ilor/ofertan˛ilor rezultatul aplic„rii
procedurii, potrivit prevederilor cap. V sec˛iunea a 5-a din
ordonan˛a de urgen˛„.
(2) Comunicarea c„tre ofertantul declarat cÓ∫tig„tor
trebuie s„ con˛in„ ∫i invita˛ia pentru semnarea contractului.
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(3) Data stabilit„ Ón invita˛ia prev„zut„ la alin. (2) nu
poate fi anterioar„ datei de Ómplinire a termenelor
prev„zute la art. 205 alin. (1) lit. a) ∫i b) din ordonan˛a de
urgen˛„.
Art. 47. — (1) Contractul de concesiune de lucr„ri
publice sau de concesiune de servicii trebuie s„ cuprind„
clauze clare referitoare la drepturile ∫i obliga˛iile fiec„rei
p„r˛i.
(2) Caietul de sarcini ∫i oferta concesionarului reprezint„
parte integrant„ a contractului de concesiune. Clauzele
generale sau specifice ale contractului de concesiune nu
trebuie s„ contravin„ cerin˛elor esen˛iale ale caietului de
sarcini ∫i nici angajamentelor asumate de concesionar Ón
cadrul ofertei.
Art. 48. — (1) Œn temeiul contractului de concesiune,
concesionarul dob‚nde∫te dreptul de a exploata, Ón tot sau
Ón parte, rezultatul lucr„rilor sau de a presta serviciile care
fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor ∫i standardelor
de calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul
de a folosi ∫i de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului ∫i scopului stabilit de
p„r˛i prin contractul de concesiune.
(2) Œn temeiul contractului de concesiune, concesionarul
are obliga˛ia de a asigura exploatarea eficace, Ón regim de
continuitate ∫i permanen˛„, a lucr„rilor publice sau a
serviciilor care fac obiectul concesiunii, Ón conformitate cu
cerin˛ele ∫i destina˛ia impuse de concedent.
Art. 49. — (1) Scopul principal al contractului este s„
asigure, pe baza unei gestion„ri optime, efectuarea la un
nivel corespunz„tor a activit„˛ilor, la pre˛uri accesibile
pentru utilizatorii finali, precum ∫i Óntre˛inerea ∫i dezvoltarea
oric„ror bunuri de retur Óncredin˛ate concesionarului pentru
efectuarea respectivelor activit„˛i. Œn acest sens, indiferent
de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a
costurilor de c„tre concesionar trebuie stabilit astfel Ónc‚t
s„ Ól determine pe acesta s„ depun„ toate diligen˛ele
necesare pentru reducerea costurilor respective.
(2) Modul Ón care se realizeaz„ recuperarea costurilor
de c„tre concesionar trebuie s„ includ„, Ón mod obligatoriu,
preluarea celei mai mari p„r˛i din riscurile exploat„rii
aferente contractului de concesiune de lucr„ri publice sau
de concesiune de servicii.
(3) Œn sensul prevederilor alin. (2), riscul exploat„rii este
constituit din:
a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor
parametri de performan˛„ ∫i calitate ai construc˛iei/serviciului,
clar determina˛i ∫i m„surabili, pe Óntreaga durat„ de via˛„ a
proiectului;
b) riscul de pia˛„, respectiv neÓntrebuin˛area de c„tre
utilizatorii finali a rezultatului lucr„rilor executate/serviciilor
puse la dispozi˛ia acestora, Ón condi˛iile Ón care parametrii
de performan˛„ ∫i calitate sunt integral respecta˛i.
(4) Concedentul nu se oblig„ la plata niciunei sume de
bani dac„ prin contract se stabile∫te faptul c„ riscul de
exploatare este preluat integral de concesionar. Œn cazul Ón
care contractul con˛ine clauze Ón acest sens, concedentul
are dreptul de a primi ∫i o redeven˛„ care poate fi stabilit„
la un nivel fix sau Óntr-un anumit procent din cuantumul
veniturilor Óncasate de concesionar de la beneficiarii finali
ca urmare a activit„˛ilor realizate.
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(5) F„r„ a afecta prevederile art. 3, Ón cazul Ón care
riscul de exploatare este distribuit Óntre concedent ∫i
concesionar, prin contractul de concesiune de lucr„ri
publice sau de concesiune de servicii trebuie s„ se
stabileasc„ Ón mod explicit contribu˛ia financiar„ a
concedentului pe parcursul derul„rii contractului, precum ∫i
alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar.
Art. 50. — (1) Contractul de concesiune de lucr„ri
publice sau de concesiune de servicii trebuie s„ cuprind„
clauze prin care se stabile∫te Ón mod explicit modul de
distribuire a riscurilor pe Óntreaga durat„ a acestuia.
(2) Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul
Óndeplinirii contractului de concesiune de lucr„ri publice sau
de concesiune de servicii, s„ accepte sau s„ solicite
modific„ri ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect
o diminuare a responsabilit„˛ilor concesionarului Ón
asemenea m„sur„ Ónc‚t cea mai mare parte a riscurilor s„
fie redistribuit„ concedentului.
Art. 51. — (1) Concedentul trebuie s„ defineasc„ prin
contract nivelul de performan˛„ ∫i de calitate al activit„˛ilor
pe care concesionarul urmeaz„ s„ le efectueze, precum ∫i
modul Ón care acesta trebuie s„ r„spund„ Ón eventuale
situa˛ii de urgen˛„, stabilind Ón acest sens indicatori
relevan˛i ∫i m„surabili pe baza c„rora se va realiza
verificarea modului de respectare a obliga˛iilor contractuale.
(2) Clauzele contractuale trebuie s„ prevad„ dreptul
concedentului de a verifica Óndeplinirea cerin˛elor de
performan˛„ ∫i calitate a activit„˛ilor realizate de
concesionar, asigur‚ndu-se Ón acest sens inclusiv dreptul
de a verifica documente relevante cu privire la aceste
aspecte.
(3) Clauzele contractuale trebuie s„ prevad„, de
asemenea, modul Ón care concesionarul se oblig„ s„
prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla
solicitare a acestuia din urm„, cu privire la modul de
realizare a anumitor parametri pe parcursul derul„rii
contractului.
Art. 52. — (1) Œn contractul de concesiune de lucr„ri
publice sau de concesiune de servicii trebuie precizat„
procedura prin care, la momentul Ónceperii proiectului, se
realizeaz„ transferul de la concedent la concesionar al
infrastructurii sau al oric„ror bunuri ce vor fi utilizate Ón
derularea concesiunii.
(2) Contractul trebuie s„ stabileasc„ distinc˛ia dintre
bunurile de retur ∫i bunurile proprii, precum ∫i regimul
juridic al acestora.
(3) Contractul trebuie s„ precizeze, de asemenea,
procedura prin care, la momentul finaliz„rii proiectului, se
realizeaz„ transferul obiectului concesiunii de la
concesionar la concedent.
Art. 53. — Concesionarul are dreptul de a Óncheia
contracte cu ter˛ii pentru asigurarea ∫i valorificarea
exploat„rii bunurilor, activit„˛ilor ∫i serviciilor care fac
obiectul concesiunii.
Art. 54. — (1) Contractul trebuie s„ prevad„ situa˛iile Ón
care acesta poate Ónceta, dup„ cum urmeaz„:
a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor
din oferta prezentat„ de concesionar ∫i a clauzelor
contractuale specifice;
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b) Ón cazul constat„rii unor abateri grave ale
concesionarului de la Óndeplinirea obliga˛iilor contractuale,
prin rezilierea unilateral„ de c„tre concedent ∫i cu plata
unei desp„gubiri Ón sarcina concesionarului;
c) Ón cazul constat„rii unor abateri grave ale
concedentului de la Óndeplinirea obliga˛iilor contractuale,
prin rezilierea unilateral„ de c„tre concesionar ∫i cu plata
unei desp„gubiri Ón sarcina concedentului;
d) Ón cazul Ón care interesul na˛ional sau local o
impune, prin denun˛area unilateral„ de c„tre concedent, dar
numai cu plata de desp„gubiri juste ∫i prealabile Ón sarcina
concedentului;
e) Ón cazuri de for˛„ major„ sau caz fortuit, c‚nd
concesionarul se afl„ Ón imposibilitatea de a continua
contractul, prin renun˛are f„r„ plata unei desp„gubiri.
(2) Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. b), contractul
trebuie s„ con˛in„ proceduri adecvate de rezolvare a
neconformit„˛ilor Ón Óndeplinirea cerin˛elor de performan˛„ ∫i
calitate stabilite Ón situa˛ia prev„zut„ la art. 51 alin. (1),
inclusiv penalit„˛i aplicabile Ón cazul constat„rii unor astfel
de neconformit„˛i, p‚n„ la corectarea acestora.
Art. 55. — (1) P„r˛ile vor stabili Ón mod obligatoriu
mecanismele de solu˛ionare a divergen˛elor care pot s„
apar„ pe parcursul derul„rii contractului ∫i instan˛ele
Ónvestite cu solu˛ionarea acestor diferende.
(2) P„r˛ile pot insera Ón contract clauza arbitral„ sau
compromisorie care atribuie competen˛a de solu˛ionare a
litigiilor izvor‚te din executarea contractului instan˛elor
arbitrale.
Art. 56. — Œn termen de 48 de zile de la data Óncheierii
contractului de concesiune de lucr„ri publice sau de
servicii, autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a transmite
spre publicare Ón SEAP informa˛ii referitoare la identitatea
ofertantului c‚∫tig„tor, la serviciile sau lucr„rile publice care
fac obiectul contractului de concesiune, la redeven˛a pe
care o va primi autoritatea contractant„ sau, dup„ caz, la
contribu˛ia financiar„ care urmeaz„ s„ fie pl„tit„ de
autoritatea contractant„.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 57. — (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii de realizeaz„ de c„tre Autoritatea
Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor
Publice pe baza informa˛iilor cuprinse Ón anun˛urile de
participare ∫i Ón rapoartele anuale transmise de autorit„˛ile
contractante.
(2) Autorit„˛ile contractante au obliga˛ia transmiterii c„tre
Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea
Achizi˛iilor Publice a unui raport anual privind contractele
atribuite Ón anul anterior.
(3) Informa˛iile solicitate se transmit conform modelului
de raport prev„zut Ón anexa nr. 3, de regul„ Ón format
electronic sau, Ón cazuri excep˛ionale, pe suport h‚rtie, cel
mai t‚rziu p‚n„ la data de 31 martie a fiec„rui an.
*) Anexa nr. 1 la norme este reprodus„ Ón facsimil.

Art. 58. — (1) Raportul anual Ón format electronic se
transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro
(2) Raportul anual Ón format fizic se depune la
registratura Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, autoritatea contractant„
av‚nd obliga˛ia de a solicita num„rul de Ónregistrare pe
copia-martor a acestuia.
(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau
transmiterea unui raport incomplet ori con˛in‚nd informa˛ii
eronate intr„ sub inciden˛a prevederilor art. 293 lit. m) din
ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 59. — Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea
∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice prelucreaz„ informa˛iile
relevante cuprinse Ón anun˛urile de participare, precum ∫i
rapoartele anuale primite de la autorit„˛ile contractante,
constituind o baz„ de date statistice care sunt utilizate
pentru:
a) prezentarea Ón termen a rapoartelor solicitate de
Comisia European„;
b) supravegherea modului de atribuire a contractelor de
concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de
concesiune de servicii;
c) prevenirea ∫i, dup„ caz, constatarea unor Ónc„lc„ri
ale legisla˛iei Ón domeniu.
Art. 60. — (1) Œn aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2),
concedentul are obliga˛ia de a elibera concesionarului
documente constatatoare care con˛in informa˛ii referitoare la
Óndeplinirea obliga˛iilor contractuale de c„tre acesta ∫i la
eventualele prejudicii, Ón termen de 14 zile de la data
finaliz„rii contractului respectiv.
(2) Documentele constatatoare prev„zute la alin. (1) se
Óntocmesc Ón 3 exemplare, concedentul av‚nd, suplimentar
obliga˛iilor prev„zute la alin. (1), ∫i urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ depun„ un exemplar la dosarul concesiunii; ∫i
b) s„ transmit„ un exemplar Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, Ón
scopul monitoriz„rii, Ón cel mult 3 zile lucr„toare de la data
expir„rii termenului prev„zut la alin. (1).
(3) Omisiunea transmiterii documentului constatator
prev„zut la alin. (2) lit. b) sau transmiterea unui document
care con˛ine informa˛ii eronate intr„ sub inciden˛a
prevederilor art. 293 lit. m) din ordonan˛a de urgen˛„.
(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea
contractant„ Ón conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi
contestate Ón contencios administrativ, potrivit legii.
Art. 61. — Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice are
dreptul de a emite ordine pentru:
a) aprobarea unor formulare specifice utilizate Ón cadrul
procedurilor de atribuire ori Ón procesul de monitorizare a
contractelor de concesiune de lucr„ri publice sau a
contractelor de concesiune de servicii;
b) aprobarea unor instruc˛iuni ∫i ghiduri de utilizare, cu
caracter general sau punctual, referitoare la prevederile
ordonan˛ei de urgen˛„ ∫i/sau ale prezentei hot„r‚ri.
Art. 62. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
prezentele norme.
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ANEXA Nr. 2
la norme
MODELE

pentru anun˛urile de participare care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a,
Ón conformitate cu prevederile art. 24 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri publice
∫i a contractelor de concesiune de servicii
Anun˛ul de participare la licita˛ia deschis„
1. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale autorit„˛ii contractante
2. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de la care se poate
solicita documenta˛ia de atribuire. Dac„ este cazul, costul
∫i condi˛iile de plat„ Ón vederea ob˛inerii documenta˛iei de
atribuire.
3. a) Locul execu˛iei lucr„rilor/prest„rii serviciilor
b) Obiectul concesion„rii; natura ∫i dimensiunea
lucr„rilor/prest„rilor
c) Termenul de finalizare sau durata contractului
4. a) Termenul de depunere a ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise ofertele
c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele
d) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor
5. Condi˛iile personale, tehnice ∫i financiare pe care
trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertan˛ii
6. Criterii utilizate la atribuirea contractului
7. Dup„ caz, procentajul minim din lucr„ri care trebuie
acordat p„r˛ilor ter˛e
8. Data trimiterii spre publicare a anun˛ului de
participare
9. Denumirea ∫i adresa organismului competent de
rezolvare a contesta˛iilor ∫i, dup„ caz, de mediere.
Informa˛ii exacte privind termenele de depunere a
contesta˛iei ∫i, dup„ caz, denumirea, adresa, num„rul de
telefon, num„rul de fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de
la care se pot ob˛ine aceste informa˛ii.
Anun˛ul de participare la licita˛ia restr‚ns„
1. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale autorit„˛ii contractante
2. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de la care se poate
solicita documenta˛ia de atribuire. Dac„ este cazul, costul
∫i condi˛iile de plat„ Ón vederea ob˛inerii documenta˛iei de
atribuire.
3. a) Locul execu˛iei lucr„rilor/prest„rii serviciilor
b) Obiectul concesion„rii; natura ∫i dimensiunea
lucr„rilor/prest„rilor
c) Termenul de finalizare sau durata contractului
4. a) Termenul de depunere a candidaturilor
b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate
candidaturile
5. Condi˛iile personale, tehnice ∫i financiare pe care
trebuie s„ le Óndeplineasc„ candida˛ii
6. Num„rul minim ∫i, dup„ caz, num„rul maxim de
candida˛i care se inten˛ioneaz„ s„ fie selecta˛i ∫i criteriile
de selec˛ie care vor fi utilizate
7. Criterii utilizate la atribuirea contractului
8. Dup„ caz, procentajul minim din lucr„ri care trebuie
acordat p„r˛ilor ter˛e
9. Data trimiterii spre publicare a anun˛ului de
participare
10. Denumirea ∫i adresa organismului competent de
rezolvare a contesta˛iilor ∫i, dup„ caz, de mediere.
Informa˛ii exacte privind termenele de depunere a
contesta˛iei ∫i, dup„ caz, denumirea, adresa, num„rul de
telefon, num„rul de fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de
la care se pot ob˛ine aceste informa˛ii.
Anun˛ul de participare la dialogul competitiv
1. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale autorit„˛ii contractante
2. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de la care se poate
solicita documenta˛ia de atribuire. Dac„ este cazul, costul
∫i condi˛iile de plat„ Ón vederea ob˛inerii documenta˛iei de
atribuire.
3. a) Locul execu˛iei lucr„rilor/prest„rii serviciilor
b) Obiectul concesion„rii; natura ∫i dimensiunea
lucr„rilor/prest„rilor
4. a) Termenul de depunere a candidaturilor
b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile
c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate
candidaturile
5. Condi˛iile personale, tehnice ∫i financiare pe care
trebuie s„ le Óndeplineasc„ candida˛ii
6. Num„rul minim ∫i, dup„ caz, num„rul maxim de
candida˛i care se inten˛ioneaz„ s„ fie selecta˛i ∫i criteriile
de selec˛ie care vor fi utilizate
7. Dac„ este cazul, se precizeaz„ derularea dialogului
Ón runde/etape succesive, pentru reducerea num„rului de
solu˛ii care urmeaz„ s„ fie discutate.
8. Criterii utilizate la atribuirea contractului
9. Dup„ caz, procentajul minim din lucr„ri care trebuie
acordat p„r˛ilor ter˛e
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10. Data trimiterii spre publicare a anun˛ului de
participare
11. Denumirea ∫i adresa organismului competent de
rezolvare a contesta˛iilor ∫i, dup„ caz, de mediere.
Informa˛ii exacte privind termenele de depunere a
contesta˛iei ∫i, dup„ caz, denumirea, adresa, num„rul de
telefon, num„rul de fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de
la care se pot ob˛ine aceste informa˛ii.
Anun˛ul de participare la negociere
1. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale autorit„˛ii contractante
2. Denumirea, adresa, num„rul de telefon, num„rul de
fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de la care se poate
solicita documenta˛ia de atribuire. Dac„ este cazul, costul
∫i condi˛iile de plat„ Ón vederea ob˛inerii documenta˛iei de
atribuire.
3. a) Locul execu˛iei lucr„rilor/prest„rii serviciilor
b) Obiectul concesion„rii; natura ∫i dimensiunea
lucr„rilor/prest„rilor
4. a) Termenul de depunere a candidaturilor
b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate
candidaturile
5. Condi˛iile personale, tehnice ∫i financiare pe care
trebuie s„ le Óndeplineasc„ candida˛ii
6. Num„rul minim ∫i, dup„ caz, num„rul maxim de
candida˛i care se inten˛ioneaz„ s„ fie selecta˛i ∫i criteriile
de selec˛ie care vor fi utilizate
7. Dac„ este cazul, se precizeaz„ derularea negocierilor
Ón runde/etape succesive, pentru reducerea num„rului de
oferte preliminare care urmeaz„ s„ fie negociate.
8. Criterii utilizate la atribuirea contractului
9. Dup„ caz, procentajul minim din lucr„ri care trebuie
acordat p„r˛ilor ter˛e
10. Data trimiterii spre publicare a anun˛ului de
participare
11. Denumirea ∫i adresa organismului competent de
rezolvare a contesta˛iilor ∫i, dup„ caz, de mediere.
Informa˛ii exacte privind termenele de depunere a
contesta˛iei ∫i, dup„ caz, denumirea, adresa, num„rul de
telefon, num„rul de fax ∫i adresa de e-mail ale biroului de
la care se pot ob˛ine aceste informa˛ii.

ANEXA Nr. 3
la norme
RAPORT

privind contractele de concesiune de lucr„ri publice ∫i de concesiune de servicii
atribuite Ón anul ...
Autoritatea contractant„
Adresa: .................................................................................
C.U.I.: ...................................................................................
Nr. de Ónregistrare la registrul comer˛ului: ........................
Telefon/fax: ...........................................................................
E-mail: ..................................................................................

Tipuri de contracte

Num„r total contracte

Contracte de concesiune de lucr„ri publice,
din care atribuite prin:
— dialog competitiv
— licita˛ie restr‚ns„
— licita˛ie deschis„
— negociere cu publicarea anun˛ului
de participare
Contracte de concesiune de servicii,
din care atribuite prin:
— dialog competitiv
— licita˛ie restr‚ns„
— licita˛ie deschis„
— negociere cu publicarea anun˛ului
de participare
T O T A L:

Semn„tura autorizat„
................................
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circula˛ia furajelor combinate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 70.027 din 12 ianuarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia de control ∫i coordonare a
activit„˛ii farmaceutice veterinare din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind
circula˛ia furajelor combinate, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 412/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind circula˛ia furajelor combinate, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 583 din
15 august 2003.

Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
79/373/CEE ce stabile∫te metodele na˛ionale de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 86 din
6 aprilie 1979, p. 30, a∫a cum a fost modificat„ ultima
dat„ prin Regulamentul Consiliului 807/2003/CE, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 122
din 16 mai 2003, p. 36, ∫i prevederile art. 16 din Directiva
Consiliului 70/524/CEE privind aditivii din furaje, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 270
din 14 decembrie 1970, p. 1.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
Bucure∫ti, 30 ianuarie 2007.
Nr. 15.

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind circula˛ia furajelor combinate
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se
aplic„ furajelor combinate comercializate Ón cadrul
Comunit„˛ii Europene.
(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se aplic„ f„r„ a
se aduce atingere prevederilor privind:
a) materiile prime furajere;
b) aditivii utiliza˛i Ón furaje;
c) substan˛ele ∫i produsele nedorite Ón nutri˛ia
animalelor;
d) fixarea nivelurilor maxime admise pentru reziduurile
de pesticide din produsele destinate consumului uman sau
animal;
e) organizarea pie˛elor de produse agricole;
f) anumite produse utilizate Ón nutri˛ia animalelor;

g) armonizarea legisla˛iei na˛ionale, referitoare la
aranjarea sau dispunerea Ón func˛ie de mas„ ori volum a
unor produse preambalate;
h) furajele destinate scopurilor nutri˛ionale speciale.
Art. 2. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare,
urm„torii termeni se definesc astfel:
a) furaje — produse de origine vegetal„ sau animal„ Ón
starea lor natural„, proaspete ori conservate, ∫i produse
provenite din prelucrarea industrial„ a acestora, precum ∫i
substan˛e organice sau anorganice, utilizate ca atare ori Ón
amestecuri ce con˛in sau nu aditivi, destinate hr„nirii pe
cale oral„ a animalelor;
b) furaje combinate — amestecuri de materii prime
furajere cu sau f„r„ aditivi, destinate hr„nirii pe cale oral„
a animalelor, sub form„ de furaj complet ori complementar;
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c) ra˛ie zilnic„ — media cantit„˛ii totale de furaje,
calculat„ la un con˛inut de umiditate de 12%, necesar„
pentru consumul zilnic al unui animal dintr-o anumit„
specie, categorie de v‚rst„ ∫i produc˛ie, pentru a satisface
toate necesit„˛ile acestuia;
d) furaje complete — amestecuri de furaje care, prin
compozi˛ia lor, sunt suficiente pentru o ra˛ie zilnic„;
e) furaje complementare — amestecuri de furaje care au
un con˛inut ridicat Ón anumite substan˛e ∫i care, datorit„
compozi˛iei acestora, sunt suficiente pentru o ra˛ie zilnic„
numai dac„ sunt utilizate Ón combina˛ie cu alte furaje;
f) furaje minerale — furaje complementare compuse Ón
mare parte din minerale, av‚nd un con˛inut de minimum
40% cenu∫„ brut„;
g) furaje cu melas„ — furaje complementare preparate
din melas„ cu un con˛inut de minimum 14% zah„r total,
exprimat ca zaharoz„;
h) animale — animale ce apar˛in speciilor crescute ∫i
hr„nite de om sau destinate consumului uman, Ón mod
obi∫nuit;
i) animale de companie — animale ce apar˛in speciilor
hr„nite ∫i crescute Ón mod obi∫nuit de om, dar nedestinate
consumului uman, cu excep˛ia animalelor ce apar˛in
speciilor crescute pentru blan„;
j) furaje Ónlocuitoare de lapte — furaje combinate
administrate sub form„ uscat„ sau dup„ diluare, Óntr-o
cantitate de lichid, pentru hr„nirea animalelor tinere, ca un
supliment lactat, un substituent pentru laptele postcolostral
ori pentru furajarea vi˛eilor destina˛i t„ierii;
k) materii prime furajere — diferite produse de origine
vegetal„ sau animal„, Ón starea lor natural„, proaspete ori
conservate, produse derivate din prelucrarea industrial„ a
acestora ∫i substan˛e organice sau anorganice ce con˛in
ori nu aditivi, care sunt destinate utiliz„rii Ón hr„nirea oral„
a animalelor, fie direct, ca atare, fie dup„ prelucrare, Ón
prepararea furajelor combinate ori suport pentru premixuri;
l) termen de valabilitate a unui furaj combinat — data
p‚n„ la care furajul depozitat Ón condi˛ii corespunz„toare
Ó∫i men˛ine propriet„˛ile specifice;
m) punere Ón circula˛ie sau circula˛ie — de˛inerea de
furaje combinate Ón scopul v‚nz„rii, incluz‚nd oferirea
pentru v‚nzare sau orice alt„ form„ de transfer, liber ori
nu, c„tre o parte ter˛„, precum ∫i v‚nzarea sau alte forme
de transfer al acestora.
Art. 3. — Furajele combinate pot fi comercializate numai
dac„ au valoare nutritiv„, sunt nefalsificate ∫i au calitate
corespunz„toare. Furajele combinate trebuie s„ nu
reprezinte un pericol pentru s„n„tatea public„ sau pentru
s„n„tatea animalelor ∫i s„ fie prezentate ori comercializate
Óntr-o manier„ care s„ nu induc„ Ón eroare cump„r„torul.
Art. 4. — (1) Furajele combinate trebuie s„ fie
comercializate numai Ón ambalaje sau Ón containere sigilate.
Ambalajele sau containerele trebuie s„ fie sigilate astfel
Ónc‚t, atunci c‚nd acestea se deschid, sigiliul s„ fie
deteriorat ∫i s„ nu poat„ fi refolosit.
(2) Excep˛iile de la prevederile alin. (1), autorizate la
nivel comunitar, trebuie s„ fie declarate Ón conformitate cu
procedurile comunitare, garant‚ndu-se identitatea ∫i
calitatea furajelor combinate Ón cauz„.
Art. 5. — (1) Furajele combinate pot fi comercializate
numai dac„ specifica˛iile enumerate mai jos sunt prezentate
Óntr-un loc prev„zut Ón acest scop pe ambalaj, pe container
sau pe o etichet„ ata∫at„ acestora, Ón mod clar, vizibil,
lizibil ∫i care nu permite ∫tergerea, acest fapt intr‚nd Ón
atribu˛iile produc„torului, responsabilului cu Ómpachetarea,

importatorului, v‚nz„torului sau distribuitorului stabilit pe
teritoriul Comunit„˛ii Europene:
a) denumirea îfuraj complet“, îfuraj complementar“, îfuraj
mineral“, îfuraj cu melas„“, îfuraj complet Ónlocuitor de lapte“
sau îfuraj complementar Ónlocuitor de lapte“, dup„ caz;
b) speciile sau categoriile de animale c„rora le este
destinat furajul combinat;
c) instruc˛iunile pentru utilizarea corespunz„toare a
furajului, indic‚nd scopul administr„rii;
d) declararea ingredientelor, Ón concordan˛„ cu
prevederile art. 6, pentru toate furajele combinate, cu
excep˛ia celor destinate animalelor de companie, altele
dec‚t c‚inii ∫i pisicile;
e) declararea constituen˛ilor analitici, Ón cazurile
prev„zute Ón cap. I al anexei la prezenta norm„ sanitar„
veterinar„, dup„ caz;
f) dac„ este relevant pentru acel caz, declara˛iile
prev„zute la coloanele 1, 2 ∫i 3 ale cap. II al anexei la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
g) numele sau denumirea comercial„ ∫i adresa ori
sediul comercial Ónregistrat ale persoanei fizice sau juridice
responsabile pentru specifica˛iile la care se face referire Ón
prezentul alineat;
h) cantitatea net„ exprimat„ Ón unit„˛i de mas„, Ón cazul
produselor solide, ∫i Ón unit„˛i de mas„ sau volum, Ón cazul
produselor lichide;
i) termenul de valabilitate, indicat Ón concordan˛„ cu
prevederile art. 7 alin. (1);
j) num„rul de referin˛„ al lotului;
k) num„rul de aprobare al unit„˛ii sau, dup„ caz,
num„rul de Ónregistrare alocat unit„˛ii Ón conformitate cu
Regulamentul nr. 183/2005/CE, care stabile∫te cerin˛e
pentru igiena furajelor;
l) indica˛ia îPonderea procentual„ exact„ a materiilor
prime furajere utilizate la fabricarea acestui furaj poate fi
ob˛inut„ de la: ...î (numele/denumirea comercial„,
adresa/adresa sediului social, num„rul de telefon, adresa
de e-mail ale persoanei fizice sau juridice responsabile
pentru informa˛iile respective), Ón cazul furajelor combinate,
altele dec‚t cele destinate hr„nirii animalelor de companie.
Aceste informa˛ii trebuie s„ fie disponibile la cererea
beneficiarului.
(2) Œn cazul Ón care furajele combinate sunt
comercializate Ón autocisterne, Ón vehicule similare sau Ón
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), acestea trebuie
s„ fie Ónso˛ite de un document care con˛ine specifica˛iile la
care se refer„ alin. (1). Pentru cantit„˛i mici de furaje
destinate utilizatorului final, aceste specifica˛ii pot fi aduse
la cuno∫tin˛„ cump„r„torului la punctul de v‚nzare, prin
intermediul unei note conforme cu preciz„rile anterioare.
(3) Œn conformitate cu specifica˛iile prev„zute la alin. (1),
pot fi inserate suplimentar, Ón spa˛iul la care se face
referire la alin. (1), urm„toarele:
a) marca de identificare sau marca comercial„ a
persoanei fizice ori juridice responsabile pentru specifica˛iile
suplimentare Ónscrise pe etichet„;
b) numele sau denumirea comercial„ ∫i adresa ori
sediul comercial Ónregistrat ale produc„torului, dac„ acesta
nu este persoana responsabil„ pentru specifica˛iile
suplimentare Ónscrise pe etichet„;
c) ˛ara produc„toare;
d) pre˛ul produsului;
e) descrierea sau denumirea comercial„ a produsului;
f) indica˛iile la care se refer„ prevederile art. 14 lit. a),
atunci c‚nd este cazul;
g) o indica˛ie a st„rii fizice a furajului sau a proces„rii
specifice la care acesta a fost supus;
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h) declararea constituen˛ilor analitici, Ón conformitate cu
prevederile cap. I al anexei la prezenta norm„ sanitar„
veterinar„, atunci c‚nd este cazul;
i) declara˛iile prev„zute la coloanele 1, 2 ∫i 4 ale cap. II
al anexei la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
j) data fabrica˛iei, indicat„ Ón conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (2).
(4) Pentru furajele produse ∫i comercializate pe teritoriul
Rom‚niei:
a) indicarea specifica˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b)—f)
∫i h) poate fi f„cut„ ∫i printr-un document de Ónso˛ire;
b) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate prescrie un num„r de cod,
oficial, pentru identificarea produc„torului, atunci c‚nd
acesta nu este responsabil pentru specifica˛iile suplimentare
Ónscrise pe etichet„.
(5) Œn urm„toarele cazuri se va proceda astfel:
a) Ón cazul furajelor combinate constituite din cel mult
3 ingrediente, nu vor fi solicitate specifica˛iile la care se
refer„ alin. (1) lit. b) ∫i c), atunci c‚nd ingredientele
utilizate apar Ón mod clar Ón descriere;
b) Ón cazul amestecurilor de boabe Óntregi, nu vor fi
solicitate specifica˛iile la care se refer„ alin. (1) lit. e) ∫i f).
Acestea pot fi totu∫i prev„zute;
c) denumirea îfuraje complete“ sau îfuraje
complementare“, Ón ceea ce prive∫te furajele destinate
pentru animale de companie, altele dec‚t c‚inii ∫i pisicile,
poate fi Ónlocuit„ cu denumirea îfuraje combinate“. Œn acest
caz, specifica˛iile solicitate sau permise Ón baza prezentului
articol trebuie s„ fie cele stabilite pentru furajele complete;
d) termenul de valabilitate, cantitatea net„, num„rul de
referin˛„ al lotului ∫i num„rul de aprobare sau de
Ónregistrare al unit„˛ii la care face referire alin. (1) pot fi
marcate Ón afara spa˛iului rezervat pentru specifica˛iile care
se Ónscriu pe etichet„. Œn acest caz, pe etichet„ va fi
indicat locul Ón care apare informa˛ia respectiv„.
(6) Pentru furajele combinate destinate animalelor de
companie, denumirile îfuraje combinate“, îfuraje
complementare“ ∫i îfuraje complete“ pot fi Ónlocuite cu
denumirile îhran„ combinat„ pentru animale de companie“,
îhran„ complementar„ pentru animale de companie“ ∫i,
respectiv, îhran„ complet„ pentru animale de companie“.
Art. 6. — (1) Toate materiile prime furajere utilizate Ón
furajele combinate se enumer„ Ón func˛ie de denumirile lor
specifice.
(2) Œn enumerarea materiilor prime furajere utilizate Ón
furaje se aplic„ urm„toarele reguli:
a) furaje combinate destinate altor animale dec‚t cele
de companie:
(i) enumerarea materiilor prime furajere utilizate Ón
furaje, cu men˛ionarea, Ón ordine descresc„toare,
a procentajelor de mas„ prezente Ón furajul
combinat;
(ii) pentru procentajele men˛ionate se admite o
toleran˛„ de ±15% din valoarea declarat„;
b) pentru furajele combinate destinate animalelor de
companie: enumerarea materiilor prime furajere utilizate Ón
furaje, fie prin indicarea cantit„˛ii con˛inute, fie a denumirii
acestora Ón ordinea descresc„toare a masei.
(3) Œn cazul furajelor combinate destinate animalelor de
companie indicarea denumirii specifice a materiei prime
furajere poate fi Ónlocuit„ cu denumirea categoriei din care
aceasta face parte. Utilizarea uneia dintre aceste dou„
forme de declarare o exclude pe cealalt„, cu excep˛ia
cazului Ón care una dintre materiile prime furajere utilizate
nu apar˛ine niciuneia dintre categoriile definite. Œn acest caz
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materia prim„ furajer„, identificat„ prin denumirea specific„
a acesteia, se men˛ioneaz„ Ón ordinea descresc„toare a
masei, Ón raport cu categoriile.
(4) Etichetarea furajelor combinate destinate animalelor
de companie poate s„ cuprind„ o men˛iune specific„
referitoare la prezen˛a sau con˛inutul sc„zut al uneia ori
mai multor materii prime furajere care sunt esen˛iale pentru
caracterizarea unui furaj. Œn acest caz con˛inutul minim sau
maxim, exprimat procentual, din masa materiei ori a
materiilor prime furajere Óncorporate trebuie s„ fie clar
indicat Ón paralel cu men˛iunea specific„ referitoare la
prezen˛a sau con˛inutul sc„zut al materiei/materiilor prime
furajere ori pe lista materiilor prime furajere, men˛ion‚ndu-se
materia/materiile prim„/prime furajer„/furajere ∫i procentajul
de mas„ respectiv Ón dreptul categoriei de materii prime
furajere corespunz„toare.
(5) Furajele ce Óncorporeaz„ aditivi apar˛in‚nd grupelor
men˛ionate mai jos pot fi puse Ón circula˛ie numai dac„
urm„toarele caracteristici sunt specificate Óntr-un mod vizibil,
clar lizibil, care nu se poate ∫terge, pe ambalaj, container
sau pe o etichet„ ata∫at„, men˛ion‚ndu-se ∫i
responsabilitatea produc„torului, a celui care Ómpacheteaz„
ori ambaleaz„, a importatorului, v‚nz„torului sau
distribuitorului stabilit Ón cadrul Comunit„˛ii Europene:
a) pentru antibiotice, coccidiostatice ∫i alte substan˛e
medicamentoase ∫i promotori de cre∫tere: denumirea
specific„ dat„ aditivului la autorizare, nivelul de substan˛„
activ„ ∫i data la care expir„ garan˛ia acelui nivel sau
durata de p„strare de la data fabrica˛iei, num„rul de
aprobare atribuit unit„˛ii Ón conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 183/2005/CE;
b) pentru substan˛e cu efect antioxidant:
(i) Ón cazul hranei pentru animale de companie:
utilizarea cuvintelor îcu antioxidan˛i“ urmate de
denumirea specific„ dat„ aditivului la autorizare;
(ii) Ón cazul furajelor combinate, altele dec‚t hrana
pentru animale de companie: denumirea specific„
dat„ aditivului la autorizare;
c) pentru coloran˛i, incluz‚nd pigmen˛ii utiliza˛i pentru
colorarea furajelor sau a produselor animale:
(i) Ón cazul hranei pentru animale de companie:
utilizarea cuvintelor îcolorant“ sau îcolorat cu“
urmate de denumirea specific„ dat„ aditivului la
autorizare;
(ii) Ón cazul furajelor combinate, altele dec‚t hrana
pentru animale de companie: denumirea specific„
dat„ aditivului la autorizare;
d) pentru vitamina E: denumirea specific„ dat„ aditivului
la autorizare, nivelul de alfa-tocoferol ∫i data la care expir„
garan˛ia acelui nivel sau durata de p„strare de la data
fabrica˛iei;
e) pentru vitaminele A ∫i D: denumirea specific„ dat„
aditivului la autorizare, nivelul de substan˛„ activ„ ∫i data
la care expir„ garan˛ia acelui nivel sau durata de p„strare
de la data fabrica˛iei;
f) pentru cupru: denumirea specific„ a aditivului Ón
conformitate cu autoriza˛ia dat„ ∫i nivelul de Cu;
g) pentru agen˛ii de conservare:
(i) Ón cazul hranei pentru animale: utilizarea
cuvintelor îconservant“ sau îconservat cu“ urmate
de denumirea specific„ dat„ aditivului la
autorizare;
(ii) Ón cazul furajelor combinate, altele dec‚t hrana
pentru animale de companie: denumirea specific„
dat„ aditivului la autorizare;
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h) pentru enzime: denumirea specific„ a constituentului/
constituen˛ilor activ/activi, conform activit„˛ii enzimatice Ón
conformitate cu autoriza˛ia dat„, num„rul de identificare
conform Uniunii Interna˛ionale pentru Biochimie, unit„˛ile de
activitate (unit„˛i de activitate per kilogram sau per litru),
num„rul de Ónregistrare CE al aditivului, data la care expir„
garan˛ia sau durata de p„strare de la data fabrica˛iei ∫i,
acolo unde este cazul, indica˛ii privitoare la orice
caracteristici semnificative particulare procesului de
fabricare, Ón conformitate cu prevederile referitoare la
etichetare Ón cadrul autoriz„rii aditivilor;
i) pentru microorganisme: identificarea tulpinii/tulpinilor Ón
conformitate cu autoriza˛ia dat„, num„rul de depozit al
tulpinii, num„rul de unit„˛i formatoare de colonii (UFC/kg),
num„rul de Ónregistrare CE al aditivului, data la care expir„
garan˛ia sau durata de p„strare de la data fabrica˛iei ∫i,
acolo unde este cazul, indica˛ii privitoare la orice
caracteristici semnificative particulare datorate procesului de
fabricare, Ón conformitate cu prevederile referitoare la
etichetare Ón cadrul autoriz„rii aditivilor.
(6) Suplimentar caracteristicilor prev„zute la alin. (5), pot
fi stabilite Ón cadrul autoriz„rii aditivilor Ón conformitate cu
procedura comunitar„ caracteristici privind utilizarea
adecvat„ a furajelor. Aceste caracteristici trebuie s„ apar„
pe ambalaj sau pe container ori pe o etichet„ ata∫at„.
(7) Prezen˛a oligoelementelor, altele dec‚t cupru, ∫i a
vitaminelor, altele dec‚t vitaminele A, D ∫i E, a
provitaminelor ∫i a aditivilor av‚nd efect similar, poate fi
indicat„ Ón cazul Ón care cantit„˛ile acestor substan˛e pot fi
determinate prin metode oficiale de analiz„ sau, Ón lipsa
acestora, prin metode ∫tiin˛ifice de analiz„ valide. Œn astfel
de cazuri trebuie s„ fie precizate urm„toarele detalii:
a) pentru oligoelemente, altele dec‚t cupru: denumirea
specific„ a aditivului Ón conformitate cu autoriza˛ia dat„ ∫i
nivelul diferitelor elemente;
b) pentru vitamine, altele dec‚t vitaminele A, D ∫i E,
provitamine ∫i substan˛e av‚nd efect chimic similar:
denumirea specific„ a aditivului Ón conformitate cu
autoriza˛ia dat„, nivelul de substan˛„ activ„ ∫i data de
expirare a garan˛iei acelui nivel sau durata de p„strare de
la data fabrica˛iei.
(8) Este obligatoriu ca:
a) detaliile la care se face referire la alin. (5)—(7) s„
figureze Ón apropierea caracteristicilor men˛ionate pe
ambalaj, container sau pe eticheta ata∫at„, Ón conformitate
cu regulile comunitare privind furajele;
b) Ón cazul Ón care un nivel sau o cantitate este
declarat„ Ón conformitate cu alin. (5)—(7), s„ se
men˛ioneze cantitatea de aditiv Óncorporat„ Ón furaj;
c) detaliile referitoare la aditivi s„ fie Ónso˛ite de num„rul
de Ónregistrare CE al aditivului sau de denumirea
comercial„ Ón cazul Ón care acele caracteristici nu sunt
solicitate conform alin. (5).
(9) Œn cazul Ón care termenele de valabilitate a mai
multor aditivi apar˛in‚nd aceluia∫i grup sau unor grupe
diferite declarate conform alin. (5) sunt diferite, se face
referire la termenul care expir„ primul.
(10) Œn cazul furajelor distribuite cu ajutorul camioanelorcistern„, vehiculelor similare sau Ón vrac, detaliile prev„zute
la alin. (5)—(7) trebuie s„ fie men˛ionate Ón documentele
de Ónso˛ire. Œn cazul cantit„˛ilor mici destinate
consumatorului final, este suficient ca aceste detalii s„ fie
comunicate cump„r„torului printr-o Ón∫tiin˛are adecvat„.
(11) Œn cazul hranei pentru animale de companie care
con˛ine coloran˛i, conservan˛i sau substan˛e cu efect
antioxidant ambalate Ón pachete cu greutatea net„ de
maximum 10 kg, este suficient ca pachetul s„ poarte

men˛iunea îcolorat cu“, îconservat cu“ sau îcu antioxidant“,
urmat„ de cuvintele îaditivi CE“, cu condi˛ia ca:
a) pachetul, containerul sau eticheta s„ con˛in„ num„rul
de referin˛„ cu ajutorul c„ruia furajul poate fi identificat; ∫i
b) produc„torul s„ prezinte, la cerere, denumirea sau
denumirile specifice a/ale aditivului/aditivilor utilizat/utiliza˛i.
(12) Orice referire la aditivi, Ón alt„ form„ dec‚t cea
prev„zut„ Ón prezentul articol, este interzis„.
Art. 7. — (1) Termenul de valabilitate este precizat prin
urm„toarele men˛iuni: Ón cazul furajelor cu perisabilitate
microbiologic„ ridicat„: îA se consuma Ónainte de...“,
urmat„ de dat„ (ziua, luna ∫i anul); Ón cazul altor furaje:
îA se consuma de preferin˛„ Ónainte de ....“, urmat„ de
dat„ (luna ∫i anul). Œn cazul furajelor combinate, dac„
constituen˛ii ce intr„ Ón compozi˛ie au termene de
valabilitate diferite, se va men˛iona termenul de valabilitate
cel mai scurt.
(2) Data fabrica˛iei se va men˛iona Ónainte de termenul
de valabilitate ∫i trebuie exprimat„ dup„ cum urmeaz„:
îFabricat ... (zilele, lunile sau anul/anii)“. Œn cazul Ón care
se aplic„ prevederile art. 5 alin. (5) lit. d), Ónscrierea
men˛ionat„ anterior trebuie s„ fie urmat„ de o precizare a
locului Ón care este indicat termenul de valabilitate.
Art. 8. — Persoana responsabil„ de men˛ionarea pe
etichet„ a specifica˛iilor privind furajul combinat trebuie s„
furnizeze informa˛ii suplimentare celor solicitate, Ón
conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare
veterinare. Astfel de informa˛ii:
a) nu pot fi utilizate pentru a indica prezen˛a sau
con˛inutul de constituen˛i analitici, al˛ii dec‚t cei a c„ror
declarare este prev„zut„ la art. 5 din prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ sau la art. 5 alin. (2) din Norma
sanitar„ veterinar„ privind furajele destinate unor scopuri
nutri˛ionale speciale, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 777/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 724
din 16 octombrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 93/74/CEE;
b) nu trebuie s„ induc„ Ón eroare utilizatorul, Ón special
prin atribuirea pentru furaj a unor efecte sau propriet„˛i pe
care acesta nu le posed„ sau prin sugerarea faptului c„
acesta posed„ caracteristici speciale, atunci c‚nd toate
furajele similare posed„ astfel de caracteristici;
c) nu trebuie s„ specifice c„ furajul previne, trateaz„
sau vindec„ o boal„;
d) trebuie s„ se refere la factori obiectivi sau
cuantificabili ce pot fi fundamenta˛i;
e) trebuie s„ fie separate Ón mod clar de toate
specifica˛iile prev„zute la art. 5.
Art. 9. — Prevederile generale cuprinse Ón cap. I al
anexei la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se aplic„
circula˛iei furajelor combinate.
Art. 10. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor poate impune restric˛ii cu
privire la circula˛ia furajelor combinate numai Ón cazurile
prev„zute de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
Art. 11. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor stabile∫te m„surile necesare
pentru ca ingredientele incluse pe lista principalelor materii
furajere enumerate Ón partea B din anexa la Norma
sanitar„ veterinar„ privind circula˛ia ∫i utilizarea materiilor
prime furajere, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 507/2003, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 683 din
29 septembrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 96/25/CE, s„ fie declarate, ca atare,
numai sub denumirile specificate Ón aceast„ list„ ∫i Ón
condi˛iile Ón care corespund descrierilor ∫i sunt Ón

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 98/8.II.2007
conformitate cu cerin˛ele minime de compozi˛ie ale
acestora.
(2) Trebuie s„ fie respectate prevederile cap. I, II, III ∫i
IV ale p„r˛ii A îGeneralit„˛i“ din anexa la Norma sanitar„
veterinar„ privind circula˛ia ∫i utilizarea materiilor prime
furajere, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 507/2003 ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 96/25/CE.
(3) Materiile prime furajere ce apar pe lista prev„zut„ la
art. 11 lit. b) din Norma sanitar„ veterinar„ privind
circula˛ia ∫i utilizarea materiilor prime furajere, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 507/2003 ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 96/25/CE, nu pot fi utilizate ca materii prime
furajere la prepararea furajelor combinate.
Art. 12. — Pentru circula˛ia furajelor pe teritoriul
Comunit„˛ii Europene, men˛iunile imprimate pe documentul
de Ónso˛ire, ambalaj, container sau pe eticheta ata∫at„
acestora trebuie s„ fie Ónscrise Ón cel pu˛in una sau mai
multe limbi ce trebuie s„ fie stabilite de ˛ara de destina˛ie,
dintre limbile na˛ionale sau limbile oficiale din Comunitatea
European„. Œn cazul Ón care Rom‚nia este ˛ar„ de
destina˛ie, una dintre limbile utilizate trebuie s„ fie limba
rom‚n„.
Art. 13. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor stabile∫te m„surile necesare
pentru efectuarea inspec˛iei oficiale Ón timpul fabric„rii sau
al circula˛iei furajelor, cel pu˛in prin prelevare de probe,
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pentru a se asigura conformitatea cu cerin˛ele prezentei
norme sanitare veterinare.
(2) La cererea autorit„˛ilor veterinare competente,
produc„torii de furaje combinate sunt obliga˛i s„ pun„ la
dispozi˛ie toate documentele care s„ ateste exactitatea
declara˛iilor prezentate pe etichet„, referitoare la compozi˛ia
furajelor ce urmeaz„ s„ fie puse Ón circula˛ie.
Art. 14. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor poate:
a) s„ recomande tipuri de furaje combinate care
Óndeplinesc anumite caracteristici analitice;
b) s„ acorde derog„ri de la prevederile prezentei norme
sanitare veterinare pentru furajele combinate pentru care
s-a dovedit, cel pu˛in printr-o marcare corespunz„toare, c„
acestea sunt destinate exportului Ón ˛„ri ter˛e;
c) s„ acorde derog„ri de la prevederile prezentei norme
sanitare veterinare pentru furajele combinate, dac„ o
inscrip˛ie special„ de pe etichet„ dovede∫te c„ acestea
sunt destinate animalelor crescute Ón scopuri ∫tiin˛ifice sau
experimentale.
Art. 15. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia
European„ cu privire la actele normative ∫i prevederile
administrative necesare pentru implementarea prezentei
norme sanitare veterinare.
Art. 16. — Anexa face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.

ANEX√
la norma sanitar„ veterinar„

CAPITOLUL I
Prevederi generale
1. Nivelurile indicate sau ce urmeaz„ a fi declarate se
refer„ la masa furajului combinat ca atare, Ón afara cazului
Ón care este altfel declarat.
2. Con˛inutul de umiditate al furajului trebuie declarat Ón
cazul Ón care acesta dep„∫e∫te:
a) 7%, Ón cazul furajelor Ónlocuitoare de lapte ∫i al altor
furaje combinate, cu un con˛inut de produse pe baz„ de
lapte ce dep„∫e∫te 40%;
b) 5%, Ón cazul furajelor minerale care con˛in substan˛e
anorganice;
c) 10%, Ón cazul furajelor minerale care con˛in substan˛e
organice;
d) 14%, Ón cazul altor furaje combinate.
Œn cazul furajelor combinate, cu un con˛inut de umiditate
care nu dep„∫e∫te limitele declarate anterior, acest con˛inut
trebuie, de asemenea, declarat.
3. Œn cazul furajelor combinate constituite, Ón principal,
din subproduse de orez, nivelul de cenu∫„ insolubil„ Ón
acid clorhidric nu trebuie s„ dep„∫easc„ 3,3% din
substan˛a uscat„, Ón celelalte cazuri acest nivel nu trebuie
s„ dep„∫easc„ 2,2% din substan˛a uscat„.
3.1. Nivelul de 2,2% poate fi dep„∫it Ón cazul:
a) furajelor combinate care con˛in agen˛i lian˛i minerali
autoriza˛i;
b) furajelor combinate minerale;

c) furajelor combinate ce con˛in mai mult de 50% felii
de sfecl„ de zah„r sau pulp„ de sfecl„ de zah„r;
d) furajelor combinate, destinate pe∫tilor de cresc„torie,
cu un con˛inut de f„in„ de pe∫te de peste 15%,
cu condi˛ia ca nivelul respectiv s„ fie declarat ca procentaj
din furajul respectiv.
3.2. Œn cazul furajelor combinate, cu un nivel de cenu∫„
insolubil„ Ón acid clorhidric care nu dep„∫e∫te limitele
precizate anterior, acest nivel trebuie s„ fie declarat.
4. Nivelul de fier din furajele Ónlocuitoare de lapte pentru
vi˛ei cu o greutate vie mai mic„ sau egal„ cu 70 kg
trebuie s„ fie de cel pu˛in 30 mg/kg din furajul complet, la
un nivel de umiditate de 12%.
5. Œn cazul Ón care, Ón urma unei inspec˛ii oficiale
efectuate Ón conformitate cu prevederile art. 13 din norma
sanitar„ veterinar„, Ón compozi˛ia unui furaj combinat, altul
dec‚t cele pentru animalele de companie, se constat„
abateri de la compozi˛ia declarat„, pot fi
permise
urm„toarele toleran˛e minime, Ón conformitate cu prevederile
art. 3 din norma sanitar„ veterinar„.
5.1. Atunci c‚nd con˛inutul Ónregistrat este mai mic
dec‚t con˛inutul declarat pentru:
5.1.1. protein„ brut„:
a) dou„ unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 20% sau
mai mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 10% ∫i 20%;
c) o unitate pentru con˛inutul declarat mai mic de 10%;
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5.1.2. zah„r total:
a) dou„ unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 20% sau
mai mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 10% ∫i 20%;
c) o unitate pentru con˛inutul declarat mai mic de 10%;
5.1.3. amidon ∫i zah„r total plus amidon:
a) 2,5 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 25% sau
mai mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 10% ∫i 25%;
c) o unitate pentru con˛inutul declarat mai mic de 10%;
5.1.4. uleiuri ∫i gr„simi brute:
a) 1,5 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 15% sau mai
mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 8% ∫i 15%;
c) 0,8 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 8%;
5.1.5. sodiu, potasiu ∫i magneziu:
a) 1,5 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 15% sau mai
mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 7,5% ∫i 15%;
c) 0,75 unit„˛i pentru con˛inutul declarat Óntre 5% ∫i
7,5%;
d) 15% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 0,7% ∫i 5%;
e) 0,1 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de
0,7%;
5.1.6. fosfor ∫i calciu total:
a) 1,2 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 16% sau mai
mult;
b) 7,5% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 12% ∫i 16%;
c) 0,9 unit„˛i pentru con˛inutul declarat Óntre 6% ∫i 12%;
d) 15% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 1% ∫i 6%;
e) 0,15 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 1%;
5.1.7. mentionin„, lizin„ ∫i treonin„:
— 15% din con˛inutul declarat;
5.1.8. cistin„ ∫i triptofan:
— 20% din con˛inutul declarat.
5.2. Atunci c‚nd con˛inutul Ónregistrat este mai ridicat
dec‚t con˛inutul declarat pentru:
5.2.1. umiditate:
a) o unitate pentru con˛inutul declarat de 10% sau mai
mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 5% ∫i 10%;
c) 0,5 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 5%;
5.2.2. cenu∫„ brut„:
a) o unitate pentru con˛inutul declarat de 10% sau mai
mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 5% ∫i 10%;
c) 0,5 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 5%;
5.2.3. fibr„ brut„:
a) 1,8 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 12% sau mai
mult;
b) 15% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 6% ∫i 12%;
c) 0,9 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 6%;

5.2.4. cenu∫„ insolubil„ Ón acid clorhidric:
a) o unitate pentru con˛inutul declarat de 10% sau mai
mult;
b) 10% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 4% ∫i 10%;
c) 0,4 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 4%.
5.3. Atunci c‚nd diferen˛a notat„ este Ón contradic˛ie cu
prevederile prev„zute la pct. 5.1, respectiv 5.2, pentru:
a) protein„ brut„, uleiuri ∫i gr„simi brute, zah„r total,
amidon: se admite o toleran˛„ dubl„ fa˛„ de cea permis„
pentru aceste substan˛e la pct. 5.1;
b) fosfor total, calciu, potasiu, magneziu, sodiu, cenu∫„
brut„, fibr„ brut„: se admite o toleran˛„ de 3 ori mai mare
dec‚t cea permis„ pentru aceste substan˛e la pct. 5.1
∫i 5.2.
6. Atunci c‚nd la o inspec˛ie oficial„, Ón conformitate cu
prevederile art. 13, Ón compozi˛ia unui furaj combinat
pentru animale de companie se constat„ abateri de la
compozi˛ia declarat„, pot fi permise urm„toarele toleran˛e
minime, Ón conformitate cu prevederile art. 3 din norma
sanitar„ veterinar„.
6.1. Atunci c‚nd con˛inutul Ónregistrat este mai mic
dec‚t con˛inutul declarat pentru:
6.1.1. protein„ brut„:
a) 3,2 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 20% sau mai
mult;
b) 16% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 12,5% ∫i 20%;
c) dou„ unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de
12,5%;
6.1.2. uleiuri ∫i gr„simi brute:
— 2,5 unit„˛i din con˛inutul declarat.
6.2. Atunci c‚nd con˛inutul Ónregistrat este mai mare
dec‚t con˛inutul declarat pentru:
6.2.1. umiditate:
a) 3 unit„˛i pentru con˛inutul declarat de 40% sau mai
mult;
b) 7,5% din con˛inutul declarat, pentru un con˛inut
declarat Óntre 20% ∫i 40%;
c) 1,5 unit„˛i pentru con˛inutul declarat mai mic de 20%;
6.2.2. cenu∫„ brut„:
— 1,5 unit„˛i din con˛inutul declarat:
6.2.3. fibr„ brut„:
— o unitate din con˛inutul declarat.
6.3. Atunci c‚nd diferen˛ele constatate sunt Ón
contradic˛ie cu cele prev„zute la pct. 6.1, respectiv 6.2,
pentru:
6.3.1. protein„ brut„:
— este admis„ o toleran˛„ dubl„ fa˛„ de cea permis„
pentru aceast„ substan˛„, potrivit pct. 6.1.1;
6.3.2. uleiuri ∫i gr„simi brute:
— toleran˛„ identic„ cu cea permis„ pentru aceste
substan˛e, potrivit pct. 6.1.2;
6.3.3. cenu∫„ brut„ ∫i fibr„ brut„:
— este admis„ o toleran˛„ de 3 ori mai mare dec‚t
cea permis„ pentru aceste substan˛e, potrivit pct. 6.2.2 ∫i
6.2.3.
7. Etichetarea furajelor combinate care con˛in proteine
provenite din ˛esuturi de mamifere.
7.1. Eticheta furajelor combinate ce con˛in proteine
provenite din ˛esuturi de mamifere ∫i destinate furaj„rii
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animalelor, altele dec‚t animalele de companie, trebuie s„
con˛in„ urm„toarea afirma˛ie: îAceste furaje combinate
con˛in proteine derivate din ˛esuturi de mamifere ∫i este
interzis„ administrarea Ón hrana rumeg„toarelor“. Aceast„
prevedere nu se aplic„ furajelor combinate care nu con˛in
proteine derivate din ˛esuturi de mamifere, precum ∫i celor
care con˛in urm„toarele:
a) lapte ∫i produse derivate din lapte;
b) gelatin„;
c) proteine hidrolizate cu o greutate molecular„ sub
10.000 daltoni, care:
(i) au provenit din piei prelucrate ∫i neprelucrate,
ob˛inute de la animale care au fost t„iate Óntr-un
abator ∫i au fost supuse unei inspec˛ii antemortem efectuate de un medic veterinar oficial Ón
conformitate cu Regulamentul Parlamentului
European ∫i al Consiliului nr. 854/2004/CE, ∫i, Ón
urma acestei inspec˛ii, s-a constatat c„
respectivele animale erau corespunz„toare pentru
sacrificare Ón sensul acestui regulament; ∫i care
(ii) au fost ob˛inute printr-un proces de produc˛ie care
implic„
m„suri
corespunz„toare
pentru
minimalizarea contamin„rii pieilor prelucrate sau
neprelucrate, procesarea pieilor prin saramurare,
tanare, tratare cu ap„ de var ∫i sp„larea
puternic„ a materialului, urmate de expunerea la

un pH mai mare de 11 timp de mai mult de
3 ore la o temperatur„ mai mare de 80ºC ∫i de
un tratament termic la o temperatur„ mai mare de
140ºC timp de 30 de minute, la o presiune mai
mare de 3,6 bari, sau printr-un proces de
produc˛ie echivalent, aprobat de Comisia
European„; ∫i care
(iii) au fost ob˛inute Ón unit„˛i care au Ón aplicare un
program de autocontroale (HACCP);
d) fosfat dicalcic provenit din oase degresate;
e) plasm„ deshidratat„ ∫i alte produse din s‚nge.
7.2. Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor interzice
utilizarea proteinei provenite din ˛esuturi de mamifere, astfel
cum este prezentat la pct. 7.1, Ón furajele destinate
anumitor animale, altele dec‚t rumeg„toarele, Ón
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 1.774/2002/CE
ce stabile∫te reguli de s„n„tate cu privire la subprodusele
de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
nr. 273 din 10 octombrie 2002, p. 1, indica˛ia solicitat„ la
pct. 7.1 trebuie s„ men˛ioneze, suplimentar, speciile sau
categoriile de animale la care s-a extins interdic˛ia privind
utilizarea produselor Ón cauz„.

CAPITOLUL II
Declararea constituen˛ilor analitici
Specii sau categorii de animale
Furaje

Constituen˛i analitici ∫i niveluri

Declar„ri obligatorii Ón conformitate
cu art. 5 alin. (1) lit. f) din
norma sanitar„ veterinar„

Declar„ri op˛ionale Ón conformitate
cu art. 5 alin. (3) lit. i) din
norma sanitar„ veterinar„

1

2

3

4

Furaje complete —
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

protein„ brut„
uleiuri ∫i gr„simi brute
fibr„ brut„
cenu∫„ brut„
lizin„
metionin„
cistin„
treonin„
triptofan
valoare energetic„

amidon
zah„r total (ca zaharoz„)
zah„r total plus amidon
calciu
sodiu
magneziu
potasiu
fosfor

Animale, except‚nd animalele
de companie, altele dec‚t c‚ini
∫i pisici

Animale de companie, altele dec‚t
c‚ini ∫i pisici

Porci
P„s„ri
....................
....................
....................
....................
....................

Alte animale dec‚t porcinele
Alte animale dec‚t p„s„rile

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Pe∫ti, except‚nd pe∫tii ornamentali

Toate animalele
P„s„ri (Ón conformitate cu metoda CE)
Porci ∫i rumeg„toare (Ón conformitate
cu metodele na˛ionale oficiale)
Toate animalele

Alte animale dec‚t pe∫tii, except‚nd
pe∫tii ornamentali
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1

Furaje
complementare
minerale

Furaje
complementare
melasate

Alte furaje
complementare

2

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

protein„ brut„
fibr„ brut„
cenu∫„ brut„
uleiuri ∫i gr„simi brute
lizin„
metionin„
cistin„
treonin„
triptofan
calciu
fosfor
sodiu
magneziu
potasiu
protein„ brut„
fibr„ brut„
zah„r total (ca zaharoz„)
cenu∫„ brut„
uleiuri ∫i gr„simi brute
calciu
fosfor
sodiu
potasiu
magneziu ≥ 0,5%
< 0,5%

—
—
—
—
—

protein„ brut„
uleiuri ∫i gr„simi brute
fibr„ brut„
cenu∫„ brut„
calciu ≥ 5%

< 5%
— fosfor ≥ 2%

—
—
—
—

< 2%
magneziu ≥ 0,5%
< 0,5%
sodiu
potasiu
valoare energetic„

3

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Toate animalele

Toate animalele

Rumeg„toare
...................

Alte animale dec‚t rumeg„toarele
Toate animalele

Toate animalele

...................
...................
...................
...................
Rumeg„toare
...................

lizin„
metionin„
cistin„
treonin„
triptofan
amidon
zah„r total (ca zaharoz„)
zah„r total plus amidon

Toate animalele

Alte animale dec‚t rumeg„toarele
Toate animalele

Animale, except‚nd animalele
de companie, altele dec‚t c‚ini
∫i pisici

Animale de companie, altele dec‚t
c‚ini ∫i pisici

Alte animale dec‚t animalele
de companie
....................
Alte animale dec‚t animalele
de companie
...................
Rumeg„toare
..................
...................
...................
...................

Animale de companie

...................

—
—
—
—
—
—
—
—

4

Porci
P„s„ri
..................
..................
..................
..................
..................
..................

Toate animalele
Animale de companie
Toate animalele
Alte animale dec‚t rumeg„toarele
Toate animalele

P„s„ri (declara˛ie Ón conformitate cu
metoda CE)
Porci ∫i rumeg„toare (declara˛ie Ón
conformitate cu metodele oficiale
na˛ionale)
Alte animale dec‚t porcii
Alte animale dec‚t p„s„rile

Toate animalele
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat,
Ón perioada 4—10 martie 2007, pentru ocuparea func˛iei de manager, persoan„ fizic„,
din spitalele publice
Œn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 135/2007 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea, Ón perioada 4—10 martie 2007, a concursului pentru ocuparea func˛iei de manager, persoan„ fizic„, din
spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat Ón urma concursului desf„∫urat Ón noiembrie 2006,
Ón temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional„ ∫i
salarizare nr. E.N. 989 din 31 ianuarie 2007,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Cuantumul sumei de participare la
concursul organizat, Ón perioada 4—10 martie 2007, pentru
ocuparea func˛iei de manager, persoan„ fizic„, din spitalele
publice se stabile∫te la valoarea de 800 lei/participant.
(2) Candida˛ii depun suma prev„zut„ la alin. (1) Ón
contul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul
Sanitar Bucure∫ti, cod fiscal (CUI) 16142125,
str. Bode∫ti nr. 1, sectorul 2, cod po∫tal 022434, cont
nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria
sectorului 2, cod cont 5025.

Art. 2. — Sumele Óncasate de Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti se vor utiliza
pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ∫i desf„∫urare
a concursului de ocupare a func˛iei de manager din
spitalele publice, Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — Direc˛ia general„ organizare, resurse umane,
dezvoltare profesional„ ∫i salarizare ∫i Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 173.

GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îAdministrare Cazare Cantine“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ îAdministrare Cazare Cantine“ — S.A.
Bucure∫ti, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Aleea Buchetului
nr. 2—4, sectorul 3, ∫i num„r de ordine Ón registrul
comer˛ului J40/216/1991, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui

Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului nr. 168/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003,
Ónceteaz„ de la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
László Gyerkó
Bucure∫ti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 8.601.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îArcadia 2000“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ îArcadia 2000“ — S.A. Bucure∫ti, cu
sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 62—68,
sectorul 3, ∫i num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
J40/143/1999, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii

pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.165/2004,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.038
din 10 noiembrie 2004, Ónceteaz„ de la data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
László Gyerkó

Bucure∫ti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 8.602.

GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îDELFINCOM“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ îDELFINCOM“ — S.A. Bucure∫ti,
cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 1,
sectorul 2, ∫i num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
J40/174/1991, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui

Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
nr. 5.020/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 453 din 27 mai 2005, Ónceteaz„ de la data
public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu

Bucure∫ti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 8.607.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îUNTIM“ — S.A. Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

Societatea Comercial„ îUNTIM“ — S.A. Timi∫oara, jude˛ul

n r . 5 5 8 d i n 2 9 i u n i e 2 0 0 5 , Ónceteaz„ de la data

Timi∫, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii

public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.132/2005,

Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu

Bucure∫ti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 8.608.

GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îCEREALCOM“ — S.A. Tulcea
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

la Societatea Comercial„ îCEREALCOM“ — S.A.

n r . 5 4 5 d i n 1 8 i u n i e 2 0 0 4 , Ónceteaz„ de la data

Tulcea, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii

public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al

p e n t r u V a l o r i f i c a r e a A c t i v e l o r S t a t u l u i nr. 6/2004,

Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu

Bucure∫ti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 8.609.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îPrelucrarea C„rnii SPLAI“ — S.A. Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„
la Societatea Comercial„ îPrelucrarea C„rnii SPLAI“ —
S.A. Bucure∫ti, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Splaiul
Unirii nr. 162, sectorul 4, ∫i num„r de Ónmatriculare la
Oficiul registrului comer˛ului J40/932/1991, instituit„ prin

Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului nr. 5.016/2005, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 449 din 26 mai 2005,
Ónceteaz„ de la data public„rii prezentului ordin Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2007.
Nr. 8.613.
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