
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 188 (XXXII) — Nr. 1054 Marți, 10 noiembrie 2020

S U M A R

Nr. Pagina Pagina

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 708 din 6 octombrie 2020 referitoare la excepția de

neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 42/2010

privind darea în administrarea autorităților

administrației publice locale a unor bunuri aflate în

domeniul public al statului .......................................... 2–5

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

934. — Hotărâre pentru modificarea și completarea

Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în

categoria înalților funcționari publici, managementul 

carierei și mobilitatea înalților funcționari publici ........ 6–27

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

1.959. — Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și

comunicațiilor pentru încetarea aplicabilității Ordinului

ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului

nr. 2.122/2005 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru

programarea și analiza tehnico-operativă a circulației

trenurilor nr. 099 și a Ordinului ministrului

transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 715/2006

pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea

datelor la nivel de secție de circulație, regulator de

circulație, structură regională și structură centrală a

administratorului infrastructurii feroviare, în vederea

completării formularului „Informare operativă privind 

analiza efectuării programului de circulație a trenurilor”...... 27

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE 

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

202. — Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei

de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de

distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei nr. 217/2018 ............................ 28–30

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE

FINANCIARĂ

1.250. — Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii

autorizației de funcționare a Societății MBA

Training&Marketing — S.R.L., precum și radierea acesteia

din Registrul furnizorilor.............................................. 31

ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE

PERMANENTE

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Andrici Doru ............................ 32

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Argintaru Livia ........................ 33

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Bartha Robert Alexandru ........ 34

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Banila Ilie ................................ 35

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Croitoru-Berehoi Laura .......... 36

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Boboc Alexandru .................... 37

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Brânzan Nicolae...................... 38

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Bularca Petre .......................... 39

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Bunduc Mihai .......................... 40

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Bunghiuz Cătălin Nicolae........ 41

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Burlacu Mihaela ...................... 42

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Buzescu Ilie ............................ 43

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Calafeteanu Ștefan ................ 44

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Carausu Ionuț Bogdan............ 45

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Cernescu Nicolae.................... 46

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Ciocoiu Nicolai-Cătălin............ 47

Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale —

candidat independent Crăsneanu Eugen .................. 48



D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 708

din 6 octombrie 2020

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 42/2010 

privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri 

aflate în domeniul public al statului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1054/10.XI.2020

2

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Atilla — judecător

Simina Popescu-Marin — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 1, 2, 3 și 8 din Legea nr. 42/2010 privind darea

în administrarea autorităților administrației publice locale a unor

bunuri aflate în domeniul public al statului, excepție ridicată de

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația

Bazinală de Apă Dobrogea—Litoral (ABADL) din Constanța în

Dosarul nr. 3.491/118/2018 al Tribunalului Constanța — Secția I

civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 280D/2019.

2. La apelul nominal răspund, pentru partea Societatea

Somaco Construct — S.A. din Constanța, doamna Daniela

Cismaru, consilier juridic, cu delegație depusă la dosar și

domnul Grigore Comănescu, administrator. Lipsesc celelalte

părți. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că partea

Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice — Direcția

Regională a Finanțelor Publice Galați— Agenția Județeană a

Finanțelor Publice Constanța și partea Societatea Somaco

Construct — S.A. din Constanța au transmis note scrise prin

care susțin admiterea excepției de neconstituționalitate. De

asemenea părțile Orașul Năvodari și Consiliul Local Năvodari,

prin Primarul Orașului Năvodari, au transmis note scrise în

sensul respingerii excepției de neconstituționalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantei părții Societatea Somaco Construct —

S.A. din Constanța, care susține admiterea excepției de

neconstituționalitate. Astfel, cu privire la regimul juridic al bunului

vizat de dispozițiile legale criticate, arată, în esență, că lacul

Siutghiol, cu o suprafață de 19 km
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, formează obiectul exclusiv

al proprietății publice a statului, în temeiul legii organice, Legea

apelor nr. 107/1996, care la art. 3 alin. (1) prevede expres că

„Aparțin domeniului public al statului apele de suprafață (...) cu
bazine hidrografice ce depășesc suprafața de 10 km2, malurile
și cuvetele lacurilor (...)”, și este monopol natural de interes

strategic, în sensul art. 4 din Legea nr. 107/1996. Invocă

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului

privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul

apei, transpusă în legislația națională prin Legea apelor

nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și arată

că monitorizarea și evaluarea calității apei lacului Siutghiol se

realizează de către Administrația Națională „Apele Române”,

prin unitățile sale teritoriale. Din analiza coroborată a dispozițiilor

art. 136 alin. (3) din Constituție, ale art. 3 alin. (1) din Legea

nr. 107/1996 și ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu

referire la pct. 3, 5 și 19 din anexa la lege, se reține că formează

obiectul exclusiv al proprietății publice a statului: cuveta lacului

Siutghiol, zona de protecție a lacului și zona de protecție a

lucrărilor de consolidare. De asemenea, arată că începând cu

data intrării în vigoare a Legii nr. 42/2010, prin hotărâri succesive

adoptate de Consiliul Local Năvodari, bunurile din domeniul

public al statului enumerate anterior au fost incluse în

patrimoniul unității administrativ-teritoriale, creându-se

premisele înstrăinării, concesionării sau fructificării acestor

bunuri. În acest context, susține încălcarea dispozițiilor art. 1

alin. (5) din Constituție, sub aspectul exigențelor de claritate și

previzibilitate specifice normelor juridice. Astfel, deși conform

datelor oficiale, lacul Siutghiol are o suprafață de 1.900 ha, prin

Legea nr. 42/2010 a fost cedat dreptul de administrare asupra

unei suprafețe de doar 1.778,39 ha din cuveta lacului Siutghiol,

astfel cum rezultă din art. 1—3 din legea menționată. Legea

nr. 42/2010 nu conține nicio reglementare cu privire la suprafața

de 121,61 ha, ce rezultă din diferența dintre suprafața de

1.900 ha ce se regăsește în inventarul centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului și suprafața de 1.778,39 ha ce a

fost transferată prin Legea nr. 42/2010. Arată că lacul Siutghiol

se regăsește și în prezent în domeniul public al statului și în

administrarea Administrației Naționale „Apele Române” —

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea—Litoral, sens în care

invocă Hotărârea Guvernului nr. 446/2018 privind actualizarea

valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul

public al statului și în administrarea Administrației Naționale

„Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea—

Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor

și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării,

poziția nr. 20 din anexa la hotărârea menționată.

5. De asemenea invocă încălcarea art. 136 alin. (4) din

Constituție, având în vedere că, din analiza dispozițiilor legale

criticate, rezultă că statul păstrează dreptul de proprietate

publică și conferă administrarea unor autorități publice locale.

Imposibilitatea juridică de constituire a dreptului real de

administrare este confirmată de inexistența unor raporturi de

subordonare între Guvern și cele trei consilii locale indicate în

anexa nr. 1 la Legea nr. 42/2010. Invocă Decizia Curții

Constituționale nr. 1 din 10 ianuarie 2014 și susține că

prevederile legale criticate stabilesc doar aparent constituirea

unui drept de administrare, întrucât, prin raportare la dispozițiile

cuprinse în anexa nr. 1, pozițiile 1—3, parte integrantă a Legii

nr. 42/2010, se observă că acestea reglementează, de fapt, o

transmitere a bunurilor din domeniul public al statului în

domeniul public al unității administrativ-teritoriale, așadar un

transfer de proprietate. Susține că, odată cu intrarea în vigoare

a Legii nr. 42/2010, Consiliul Local al Orașului Năvodari și-a

arogat dreptul de proprietate asupra lacului Siutghiol, însușindu-și,



prin inventariere, suprafețe semnificative din domeniul public al

statului — teren câștigat din lac prin diminuarea luciului de apă

și a zonei de protecție a lacului, creând astfel aparența legalității

înstrăinării, concesionării sau închirierii bunurilor din domeniul

public al statului. Astfel, statul a suferit o semnificativă pierdere

patrimonială, diminuându-se proprietatea publică a acestuia,

garantată de art. 136 alin. (2) din Constituție.

6. Totodată, reprezentanta părții Societatea Somaco

Construct — S.A. din Constanța arată că prin Legea nr. 42/2010

au fost modificate implicit dispozițiile cuprinse în actul normativ

adoptat în domeniul apelor, domeniu rezervat legii organice

(Legea nr. 107/1996), subrogarea celor trei autorități ale

administrației publice prevăzute de Legea nr. 42/2010 în

drepturile și obligațiile Administrației Naționale „Apele Române”

fiind una pur formală. Prin normele legale criticate s-a realizat,

de fapt, o transmitere a bunurilor din domeniul public al statului

în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale indicate

în anexa nr. 1 a Legii nr. 42/2010. Or, un astfel de transfer de

proprietate se putea realiza doar prin legea organică de

modificare a Legii nr. 213/1998, lege organică prin care aceste

bunuri au fost declarate obiect exclusiv al proprietății publice.

7. Având cuvântul, administratorul Societății Somaco

Construct — S.A. din Constanța, domnul Grigore Comănescu,

susține necesitatea respectării dispozițiilor din Constituție privind

dreptul de proprietate publică al statului, în vederea înlăturării

blocajelor apărute ca efect al Legii nr. 42/2010.

8. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de

admitere a excepției de neconstituționalitate, sens în care arată

că prevederile de lege criticate încalcă dispozițiile art. 1 alin. (5)

și ale art. 136 alin. (4) din Constituție. În acest sens susține că

măsura instituită prin dispozițiile legale criticate nu este

compatibilă cu regimul juridic al dreptului de administrare asupra

bunurilor proprietate publică stabilit prin dispozițiile art. 136

alin. (4) din Constituție și Legea nr. 213/1998, act normativ în

vigoare la data adoptării legii criticate. De asemenea arată că,

potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, dreptul de

administrare a bunurilor proprietate publică ia naștere în temeiul

unor acte de drept administrativ și invocă Decizia Curții

Constituționale nr. 1 din 10 ianuarie 2014.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

9. Prin Încheierea din 28 ianuarie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 3.491/118/2018, Tribunalul Constanța — Secția I

civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 2, 3 și 8 din Legea

nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităților

administrației publice locale a unor bunuri aflate în

domeniul public al statului. Excepția a fost ridicată de

reclamanta Administrația Națională „Apele Române” prin

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea—Litoral din Constanța

într-o cauză având ca obiect o revendicare imobiliară în

contradictoriu cu pârâții Orașul Năvodari și Consiliul Local al

Orașului Năvodari.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate

autoarea acesteia formulează critici de neconstituționalitate

extrinsecă și intrinsecă. Sub aspect extrinsec, susține, în esență,

că Legea nr. 42/2010 are ca obiect de reglementare darea în

administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța și a

consiliilor locale ale orașelor Năvodari și Ovidiu a unor bunuri

din domeniul public al statului, fiind adoptată cu încălcarea

dispozițiilor art. 75 și 76, precum și ale art. 20 din Constituție.

Astfel, legea criticată a fost adoptată de Senat, în calitate de

primă Cameră sesizată, fiind înaintată spre dezbatere și

adoptare Camerei Deputaților, în calitate de Cameră

decizională. În condițiile în care Legea nr. 42/2010 conține

prevederi prin care se modifică Legea apelor nr. 107/1996 și

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind

înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, astfel de

modificări nu puteau fi adoptate decât prin lege organică, potrivit

art. 76 alin. (1) din Constituție; or, legea criticată a fost adoptată

ca lege ordinară, deși modifică și încalcă, implicit, dispoziții de

lege cu caracter organic.

11. O altă critică de neconstituționalitate privește faptul că

Legea nr. 42/2010, prin obiectul său de reglementare, este un act

normativ cu caracter individual, ceea ce aduce atingere

prevederilor art. 1 alin. (4), art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1) și art. 147

alin. (4) din Constituție, deoarece aceasta reglementează exclusiv

cu privire la un singur bun, lacul Siutghiol.

12. Ca motive de neconstituționalitate intrinsecă, autoarea

excepției invocă considerentele Deciziei Curții Constituționale

nr. 1 din 10 ianuarie 2014 și arată că, potrivit art. 3 alin. (1) din

Legea nr. 107/1996 „Aparțin domeniului public al statului apele
de suprafață cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km și
cu bazine hidrografice ce depășesc suprafața de 10 km2,
malurile și cuvetele lacurilor, precum și apele subterane, apele
maritime interioare, faleza și plaja mării, cu bogățiile lor naturale
și potențialul valorificabil, marea teritorială și fundul apelor
maritime.”, lacul Siutghiol regăsindu-se și în prezent în domeniul

public al statului și în administrarea autoarei excepției, astfel

cum rezultă din poziția nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului

nr. 446/2018. Autoarea excepției susține că, raportat la

dispozițiile Legii nr. 213/1998, coroborate cu prevederile Legii

nr. 107/1996, bunurile precum „malurile și cuvetele lacurilor”
sunt declarate ca aparținând domeniului public al statului, iar

potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, consiliile

locale nu pot administra bunuri aflate în domeniul public de

interes național, lacul Siutghiol.

13. Tribunalul Constanța — Secția I civilă constată că,

astfel cum susține reclamanta-autoare a excepției, Legea

nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 sunt acte ce

transpun în legislația românească Directiva 2000/60/CE a

Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000

de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

Instanța reține că, astfel cum a statuat Curtea Constituțională în

jurisprudența sa, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții

dintr-o lege organică, dacă acestea nu conțin norme de natura

legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în

directă legătură cu domeniul de reglementare al legii organice;

în consecință, criteriul material este cel definitoriu pentru a

analiza apartenența sau nu a unei reglementări la categoria

legilor ordinare sau organice (Decizia nr. 622 din 13 octombrie

2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60

din 20 ianuarie 2017, paragraful 26). Or, Legea nr. 42/2010,

chiar dacă ar aduce modificări ale Legii nr. 107/1996, din

perspectiva schimbării titularului dreptului de administrare,

acestea nu sunt în directă legătură cu domeniul de reglementare

a legii organice — legea apelor. Pe de altă parte, instanța

judecătorească reține că, în cauză, sunt incidente dispozițiile

art. 136 alin. (4) din Constituție, potrivit cărora: „Bunurile
proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice,
ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele
pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.”
Așadar, darea în administrare a bunurilor proprietate publică se

face prin lege organică, or legea suspusă controlului de

constituționalitate este o lege ordinară, în dezacord cu

dispozițiile art. 136 alin. (4) din Constituție. În consecință,

instanța judecătorească consideră că apare ca întemeiată critica

formulată în ceea ce privește împrejurarea că dispozițiile

cuprinse în Legea nr. 42/2010 contravin prevederilor

constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5) și art. 136 alin. (4) din

Constituție. De asemenea instanța judecătorească reține că
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sunt aplicabile considerentele Deciziei Curții Constituționale

nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, respectiv cele

cuprinse la paragrafele 195—197.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susținerile

reprezentanților părții prezente, concluziile procurorului,

prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției,

precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum

rezultă din dispozitivul actului de sesizare, îl constituie

prevederile art. 1, 2, 3 și 8 din Legea nr. 42/2010 privind darea

în administrarea autorităților administrației publice locale a unor

bunuri aflate în domeniul public al statului, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010. Însă,

din examinarea considerentelor actului de sesizare și a notelor

scrise ale autoarei excepției, Curtea observă că, în cauză, sunt

formulate atât critici de neconstituționalitate extrinsecă asupra

Legii nr. 42/2010, cât și critici de neconstituționalitate intrinsecă

asupra prevederilor punctual indicate din cuprinsul legii

menționate. În aceste condiții, având în vedere criticile de

neconstituționalitate extrinsecă referitoare la actul normativ în

integralitatea sa, Curtea urmează a reține ca obiect al excepției

de neconstituționalitate Legea nr. 42/2010, în ansamblul său.

18. În opinia autoarei excepției, prevederile de lege ce

formează obiectul excepției contravin dispozițiilor din Constituție

cuprinse în art. 1 alin. (4) și (5) privind principiul separației și

echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale și

principiul obligativității respectării Constituției, a supremației sale

și a legilor, art. 4 alin. (2) privind criteriile de nediscriminare,

art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la

tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 75 privind

sesizarea Camerelor Parlamentului, art. 76 privind adoptarea

legilor și a hotărârilor, art. 136 alin. (3) privind bunurile care fac

obiectul exclusiv al proprietății publice, art. 136 alin. (4) potrivit

căruia „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile
legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori
instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de
asemenea, ale pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de
utilitate publică” și art. 147 alin. (4) privind deciziile Curții

Constituționale.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că Legea nr. 42/2010 are ca obiect de reglementare darea

în administrare unor autorități ale administrației publice locale a

unor bunuri aflate în domeniul public al statului. În acest sens,

art. 2 din Legea nr. 42/2010 dispune darea în administrarea

Consiliului Local al Orașului Năvodari a unei suprafețe de

207,42 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă

aferent, aflate în domeniul public al statului și în administrarea

Administrației Naționale „Apele Române”, având datele de

identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 2 la lege.

20. Referitor la regimul juridic al bunurilor în privința cărora

Legea nr. 42/2010 operează transferul dreptului de administrare

(suprafețe din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă

aferent), Curtea reține că acestea aparțin domeniului public al

statului. În acest sens relevante sunt și dispozițiile cuprinse în

art. 1 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, potrivit cărora:

„Apele fac parte din domeniul public al statului.” și în art. 3

alin. (1) din aceeași lege, potrivit cărora: „Aparțin domeniului
public al statului apele de suprafață cu albiile lor minore cu
lungimi mai mari de 5 km și cu bazine hidrografice ce depășesc
suprafața de 10 km2, malurile și cuvetele lacurilor,(...).” De

asemenea pct. I.3 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind

bunurile proprietate publică, în vigoare la data adoptării Legii

nr. 42/2010, text în prezent abrogat, în baza art. 597 alin. (2)

lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, stabilea că malurile și cuvetele

lacurilor alcătuiesc domeniul public al statului.

21. În raport cu cadrul normativ invocat, Curtea constată că

legea supusă controlului de constituționalitate are ca efect juridic

schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor

bunuri concret individualizate, aflate în proprietatea publică a

statului.

22. În continuare, Curtea observă că la data adoptării Legii

nr. 42/2010, dreptul de administrare, ca drept real corespunzător

proprietății publice, era prevăzut cu titlu generic în Legea

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. Astfel, potrivit

art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, bunurile din

domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor

autonome, a prefecturilor, a autorităților administrației publice

centrale și locale, a altor instituții publice de interes național,

județean sau local, iar darea în administrare se realizează, după

caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului județean,

respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a

consiliului local.

23. Analizând prevederile Legii nr. 42/2010, Curtea, în acord

cu jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 1 din 10 ianuarie

2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123

din 19 februarie 2014), observă că statul păstrează dreptul de

proprietate publică și transferă administrarea unor bunuri către

autorități ale administrației publice locale. Or, această măsură

legislativă nu este compatibilă cu regimul juridic al dreptului real

de administrare, corespunzător dreptului de proprietate publică,

care, în temeiul art. 12 din Legea nr. 213/1998, impune

constituirea acestuia prin acte juridice de drept administrativ, în

cadrul unor raporturi de subordonare, care nu există între

Guvern, în calitate de administrator general al bunurilor

aparținând domeniului public al statului, pe de o parte, și un

consiliu local, pe de altă parte. Având în vedere imposibilitatea

juridică de constituire a dreptului real de administrare, rezultă

că intenția de reglementare a vizat, în realitate, transmiterea

dreptului de proprietate asupra bunurilor menționate de lege.

În acest sens, Curtea observă că, în expunerea de motive a

Legii nr. 42/2010, se arată că „ținând cont de necesitatea

dezvoltării unor noi produse turistice menite să repoziționeze

stațiunea Mamaia și zona adiacentă pe harta turismului

internațional și având în vedere importanța turistică a Lacului

Siutghiol, în contextul oportunității de finanțare a unor proiecte

de dezvoltare locală prin Programul Operațional Regional,

precum și a faptului că Lacul Siutghiol este în primul rând un lac

de interes local, situat pe raza administrativ-teritorială a

municipiului Constanța, orașului Năvodari și orașului Ovidiu,

este necesară transmiterea acestuia din domeniul public al
statului în domeniul public de interes local”. Astfel, Curtea

reține că se creează o confuzie, sub aspectul drepturilor (de
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proprietate publică sau de administrare) care se transferă, ceea

ce este de natură să încalce exigențele de claritate și precizie

ale normelor juridice, care decurg din dispozițiile art. 1 alin. (5)

din Constituție.

24. Pe de altă parte, observând că prin prevederile Legii

nr. 42/2010 este reglementată darea în administrare a unor

bunuri aflate în proprietatea publică a statului, Curtea precizează

că, în cauză, sunt incidente dispozițiile art. 136 alin. (4) din

Constituție, potrivit cărora: „Bunurile proprietate publică sunt
inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în
administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice [...]”. Astfel,

Curtea observă că reglementarea-cadru în materia apelor —

bunuri aflate în proprietatea publică a statului — este

reprezentată de Legea apelor nr. 107/1996, lege cu caracter

organic, în vigoare la data adoptării Legii nr. 42/2010. În privința

dreptului de administrare, Legea nr. 107/1996 cuprinde reguli

distincte de cele stabilite, ulterior, prin Legea nr. 213/1998. În

acest context normativ, Curtea constată că normele cuprinse în

Legea nr. 42/2010 referitoare la darea în administrare a unor

suprafețe din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă

aferent, particularizează regulile instituite prin Legea

nr. 107/1996 la domeniul specific al administrării malurilor și

cuvetelor lacurilor aparținând domeniului public al statului.

Această particularizare nu reprezintă, însă, o simplă translatare

a regulilor generale la domeniul menționat, ci, prin Legea

nr. 42/2010, se instituie reguli noi, derogatorii de la cele stabilite

prin reglementarea-cadru, sub aspectul dreptului de

administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

(suprafețe din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă

aferent), așadar într-un domeniu rezervat, potrivit art. 136

alin. (4) din Constituție, legii organice. În plus, Curtea reiterează,

în acord cu jurisprudența sa, că ori de câte ori o lege derogă de

la o lege organică, ea trebuie calificată ca fiind organică, întrucât

intervine tot în domeniul rezervat legii organice (a se vedea, spre

exemplu Decizia nr. 442 din 10 iunie 2015, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2015,

paragraful 29).

25. Curtea observă însă că Legea nr. 42/2010, supusă

controlului de constituționalitate, are caracter ordinar, astfel cum

rezultă din mențiunea finală a acesteia, care atestă că „Această

lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată”. Așadar, în cauza de față, Curtea

constată că aplicarea la domeniul dării în administrare a unor

bunuri aflate în domeniul public al statului, a regulilor cuprinse în

Legea nr. 42/2010, lege cu caracter ordinar, nu respectă

exigențele constituționale prevăzute de art. 136 alin. (4), în

condițiile în care, astfel cum rezultă din dispozițiile din Legea

fundamentală menționate, reglementarea legală a dării în

administrare a bunurilor proprietate publică nu poate fi făcută

decât în condițiile legii organice (a se vedea în acest sens

Decizia Curții Constituționale nr. 89 din 28 februarie 2017,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din

13 aprilie 2017 sau Decizia nr. 312 din 9 mai 2018, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 9 iulie 2018).

26. În raport cu aceste considerente, Curtea constată că

Legea nr. 42/2010, lege ordinară prin care se reglementează

darea în administrare a unor bunuri proprietate publică, încalcă

dispozițiile art. 136 alin. (4) din Constituție. De asemenea,

reținând că reglementarea într-un domeniu care aparține legii

organice trebuie să se supună rigorilor constituționale în ce

privește procedura parlamentară de adoptare a legilor organice,

Curtea constată că Legea nr. 42/2010, adoptată ca lege

ordinară, încalcă și dispozițiile art. 76 alin. (1) din Constituție.

27. Întrucât au fost constatate viciile de neconstituționalitate

de natură extrinsecă mai sus arătate, care, în final, atrag

neconstituționalitatea Legii nr. 42/2010 în ansamblul său, Curtea

nu va mai proceda la examinarea celorlalte critici de

neconstituționalitate extrinsecă și intrinsecă formulate (a se

vedea spre exemplu Decizia nr. 681 din 6 noiembrie 2018,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din

11 martie 2019, paragraful 253, Decizia nr. 747 din 4 noiembrie

2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922

din 11 decembrie 2015, paragraful 35, Decizia nr. 442 din

10 iunie 2015, paragraful 33, Decizia nr. 545 din 5 iulie 2006,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din

25 iulie 2006, sau Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie

2009, Decizia nr. 58 din 12 februarie 2020, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 13 martie 2020).
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28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală

de Apă Dobrogea—Litoral (ABADL) din Constanța, în Dosarul nr. 3.491/118/2018 al Tribunalului Constanța — Secția I civilă și

constată că Legea nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în

domeniul public al statului este neconstituțională, în ansamblul său. 

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Tribunalului Constanța — Secția a I civilă și se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 6 octombrie 2020.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, 

Simina Popescu-Marin



H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria

înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 617 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea

în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și

mobilitatea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul

cuprins:

„H O T Ă R Â R E
privind ocuparea funcțiilor publice din categoria 

înalților funcționari publici, managementul carierei 
și mobilitatea înalților funcționari publici”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre reglementează normele

specifice aplicabile cu privire la ocuparea funcțiilor publice din

categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și

mobilitatea înalților funcționari publici. Prevederile prezentei

hotărâri nu se aplică pentru ocuparea funcțiilor publice

parlamentare corespunzătoare categoriei înalților funcționari

publici.”

3. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Funcțiile publice din categoria înalților

funcționari publici se stabilesc ca funcții publice de stat și funcții

publice teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2)

și art. 389 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare.”

5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților

funcționari publici se face astfel:

a) prin concurs de recrutare și concurs de promovare

organizate potrivit art. 618 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute

la art. 619 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

b) prin modalitățile de ocupare prevăzute la art. 394 alin. (2)

lit. c)—e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.”

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

„Art. 6. — (1) Decizia privind alegerea uneia dintre

modalitățile de ocupare a funcției publice din categoria înalților

funcționari publici prevăzute la art. 4 aparține persoanei care

are, potrivit art. 397 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

competența de numire în funcția publică, la propunerea

conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia

se află funcția publică vacantă sau temporar vacantă, respectiv

la propunerea ministrului care coordonează instituția prefectului

în cazul funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici

de prefect și subprefect vacante sau temporar vacante.

(2) Conducătorul autorității sau instituției publice în cadrul

căreia se află funcția publică vacantă sau temporar vacantă din

categoria înalților funcționari publici sau, după caz, ministrul care

coordonează instituția prefectului propune persoanei care are

competența de numire în funcția publică modalitatea de ocupare

a funcției publice din categoria înalților funcționari publici, în

condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) Persoana care are competența de numire în funcția

publică din categoria înalților funcționari publici comunică în

scris decizia asupra modalității de ocupare a funcției publice din

categoria înalților funcționari publici propuse conducătorului

autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția

publică din categoria înalților funcționari publici, respectiv

ministrului care coordonează instituția prefectului.”

7. Titlul capitolului III „Intrarea în categoria înalților

funcționari publici” se modifică și va avea următorul

cuprins:

„CAPITOLUL III

Ocuparea funcțiilor publice din categoria 

înalților funcționari publici prin concurs 

de recrutare sau de promovare”

8. La capitolul III, titlul secțiunii 1 „Dispoziții generale

privind concursul de intrare în categoria înalților funcționari

publici” se modifică și va avea următorul cuprins:

„SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale privind concursul de recrutare sau 

de promovare pentru ocuparea unei funcții publice 
din categoria înalților funcționari publici”

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

„Art. 7. — (1) Pe baza deciziei persoanei care are

competența de numire în funcția publică, solicitarea de

organizare a concursului de recrutare sau de promovare pentru

ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților

funcționari publici se transmite Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, de către

conducătorii autorităților sau instituțiilor publice în cadrul cărora

se află funcțiile publice vacante, respectiv de către ministrul care

coordonează instituția prefectului în cazul funcțiilor publice din

categoria înalților funcționari publici de prefect și subprefect

vacante, pentru a fi comunicată secretariatului comisiei de

concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Solicitarea cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) funcția publică corespunzătoare categoriei înalților

funcționari publici vacantă pentru care se solicită organizarea

concursului;

b) condițiile specifice prevăzute în fișa postului aferentă

funcției publice din categoria înalților funcționari publici.”



10. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Solicitarea comunicată Agenției în condițiile

prevăzute la art. 7 se aduce la cunoștința comisiei de concurs

competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare, de către secretariatul acesteia. 

(2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se întrunește

în ședință și stabilește următoarele:

a) condițiile de participare la concursul de recrutare sau de

promovare, după caz, potrivit legii;

b) organizarea probei suplimentare, dacă este cazul;

c) perioada de desfășurare a concursului și data desfășurării

probei scrise a concursului;

d) bibliografia și tematica pentru concurs.

(3) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția

României, republicată, titlul I și titlul II ale părții a VI-a din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului

nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și

de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

(4) Cu cel puțin 45 de zile înainte de data stabilită pentru

desfășurarea probei scrise a concursului, comisia de concurs

transmite Agenției datele prevăzute la alin. (2). 

(5) Agenția are următoarele obligații: 

a) să întocmească documentația pentru organizarea

concursului, pe baza îndeplinirii condițiilor legale; 

b) să publice pe pagina de internet și să afișeze la sediul său,

cu cel puțin 30 de zile înainte de proba scrisă, anunțul privind

concursul cuprinzând funcțiile publice corespunzătoare

categoriei înalților funcționari publici pentru care se organizează

concursul și denumirea autorității/instituției publice, în cadrul

căruia se găsesc, după caz, data, ora și locul sau locația

desfășurării probei/probelor suplimentare, data, ora și locul sau

locația desfășurării probei scrise, condițiile de participare,

cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în

specialitate și, după caz, alte condiții specifice, bibliografia,

tematica, documentele solicitate candidaților pentru dosarul de

înscriere la concurs, precum și perioada de depunere a

dosarelor.

(6) La anunțul privind concursul menționat la alin. (5) lit. b) se

anexează și atribuțiile prevăzute în fișa postului fiecărei funcții

publice.”

11. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — (1) Pot participa la concursurile de recrutare pentru

ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari

publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la

art. 394 alin. (4) lit. a)—e) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pot participa la concursurile de promovare pentru

ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari

publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la

art. 394 alin. (4) lit. a)—e) și art. 483 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare.”

12. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Concursul de recrutare și concursul de

promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria

înalților funcționari publici constau în probele de concurs

prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezentarea candidaților la următoarea probă de concurs

se poate face numai în condițiile art. 618 alin. (11) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) În cadrul probelor de concurs se testează: 

a) nivelul cunoștințelor generale teoretice și practice în

domeniul administrației publice din România, în domeniul

funcției publice, al respectării demnității umane, protecției

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și

combaterii incitării la ură și discriminare; 

b) nivelul cunoștințelor generale în domeniul instituțiilor

comunitare; 

c) nivelul cunoașterii unei limbi străine de circulație

internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare; 

d) capacitatea de analiză și sinteză; 

e) capacitatea de a fundamenta și de a prezenta o viziune

strategică; 

f) previzionarea impactului deciziilor; 

g) exercitarea controlului decizional. 

(4) Proba scrisă cuprinde o parte teoretică, una practică și

testarea cunoștințelor unei limbi străine de circulație

internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare.

Subiectele de la proba scrisă se formulează pe baza bibliografiei

și a lucrărilor de specialitate stabilite pentru concurs, astfel încât

acestea să testeze cunoștințele teoretice de administrație

generală, de specialitate și de management ale candidaților,

precum și soluționarea unui studiu de caz. Testarea

cunoștințelor de limbă străină se face prin redactarea unei

traduceri în și din limba română. 

(5) Interviul urmărește evaluarea următoarelor criterii

minimale: motivația, abilitățile de comunicare, aptitudinile,

experiența profesională și managerială a candidaților. Interviul

se poate desfășura pe baza unor întrebări deschise sau prin

prezentarea unui proiect managerial de către candidat.

(6) Deținerea unor competențe specifice ce nu pot fi evaluate

într-o probă/în probele prevăzute la art. 618 alin. (10) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare, se testează conform art. 618 alin. (12)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.

(7) Pentru probele concursului de recrutare și ale concursului

de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria

înalților funcționari publici punctajele se stabilesc potrivit art. 618

alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,

cu modificările și completările ulterioare.

(8) Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu

candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

(9) Punctajul final se calculează potrivit art. 618 alin. (15) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare.” 

13. După articolul 10 se introduc patru noi articole,

articolele 10

1

—10

4

, cu următorul cuprins:

„Art. 10

1

. — (1) În vederea participării la concursul de

recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților

funcționari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării

anunțului pe pagina de internet a Agenției, candidații depun

dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 5;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor și altor

documente care atestă efectuarea unor specializări și

perfecționări, necesare participării la concurs;

e) copie a diplomei de master în domeniul administrației

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma

de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu

diploma de studii universitare de master în specialitate, conform

prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
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f) copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate

de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea

în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea

postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere din

care să reiasă îndeplinirea condiției prevăzute la art. 465 alin. (1)

lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare;

h) adeverință care să ateste starea de sănătate

corespunzătoare; 

i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii

corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința

care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau

colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația

specifică.

(2) În cazul în care candidatul depune declarația pe propria

răspundere prevăzută la alin. (1) lit. g) și este declarat admis la

selecția dosarelor, are obligația de a depune la secretariatul

comisiei cazierul judiciar, în original, pe tot parcursul desfășurării

concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării

interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de

numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea

la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau

instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se

solicită potrivit legii.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate prevăzută la

alin. (1) lit. h) conține, în clar, numărul, data, numele emitentului

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al

ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația

solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea

de sănătate trebuie însoțită de certificatul de încadrare într-un

grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu

dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul

prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea

sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea

accesibilității probelor de concurs.

Art. 10

2

. — În vederea participării la concursul de promovare

pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților

funcționari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării

anunțului pe pagina de internet a Agenției, candidații depun

dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu

documentele prevăzute la art. 10

1

alin. (1) lit. a)—f) și h), precum

și cazierul administrativ, eliberat în condițiile art. 496 alin. (3)

lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 10

3

. — (1) După afișarea rezultatelor obținute la selecția

dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot

face contestație. 

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor competentă potrivit

art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, admite

contestația modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv

punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situația în

care: 

a) candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la

concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul

selecției dosarelor; 

b) constată că punctajul acordat de comisia de soluționare a

contestațiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mare

decât cel acordat de comisia de concurs. 

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor competentă potrivit

art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respinge

contestația în următoarele situații: 

a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la

concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul

selecției dosarelor; 

b) constată că punctajul acordat de comisia de soluționare a

contestațiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic

sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.

Art. 10

4

. — Afișarea rezultatelor obținute de candidați la

probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării

contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează

prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de

înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

14. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — Se consideră admis la concursul de recrutare,

respectiv la concursul de promovare pentru ocuparea unei

funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici

candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații

care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca

acesta să fi obținut punctajul minim necesar promovării.

Numirea se face prin act administrativ emis în conformitate cu

prevederile art. 397 și art. 529 alin. (3) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile de la data afișării

rezultatelor finale ale concursului de către comisia de concurs.”

15. După articolul 11 se introduce o nouă secțiune,

secțiunea 1

1

„Dispoziții speciale privind desfășurarea

concursului de recrutare și promovare pentru ocuparea

unei funcții publice vacante din categoria înalților

funcționari publici la care se înscriu persoane cu

dizabilități”, alcătuită din articolele 11

1

—11

5

, cu următorul

cuprins:

„SECȚIUNEA 11

Dispoziții speciale privind desfășurarea concursului de
recrutare și promovare pentru ocuparea unei funcții

publice vacante din categoria înalților funcționari publici
la care se înscriu persoane cu dizabilități

Art. 11

1

. — (1) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a

participa la concursurile de recrutare și promovare pentru

ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților

funcționari publici pentru care îndeplinesc condițiile generale și

specifice de participare stabilite.

(2) În cazul în care la concursul de recrutare sau promovare

pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria

înalților funcționari publici se înscrie o persoană cu dizabilități,

comisia de concurs și Agenția au obligația de a asigura, potrivit

competențelor prevăzute în prezenta secțiune, accesul

neîngrădit, precum și accesibilitatea la concursul pentru

ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari

publici în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin

identificarea și aplicarea unor instrumente de asigurare a

accesibilității și a unor măsuri de adaptare.

(3) Instrumentele de asigurare a accesibilității, precum și

măsurile de adaptare au rol în egalizarea șanselor persoanelor

cu dizabilități în susținerea concursului de recrutare, precum și

de a asigura condițiile optime pentru testarea cunoștințelor

teoretice și abilităților practice necesare ocupării funcției publice

din categoria înalților funcționari publici pentru care se

organizează concursul, precum și a abilităților, aptitudinilor și

motivației de ocupare a funcției publice vacante.

(4) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în

funcție de tipul de dizabilitate, nevoile individuale și de proba

concursului susținută.

Art. 11

2

. — (1) În procesul de selectare a dosarelor de

concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs,

comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de



candidați la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor

persoane cu dizabilități.

(2) În situația în care persoana cu dizabilități este declarată

«admis» la selecția dosarelor de concurs, comisia de concurs

are următoarele obligații:

a) de a informa Agenția despre acest fapt, cu identificarea

instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilității

probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv

interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de

persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs,

suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente

sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;

b) de a menționa în cuprinsul documentului privind

rezultatele selectării dosarelor de înscriere despre aplicarea

prevederilor prezentei secțiuni.

Art. 11

3

. — Agenția are obligația de a pune la dispoziția

comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării

accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză,

într-un termen care să asigure desfășurarea probelor de

concurs.

Art. 11

4

. — (1) Regulile generale aplicabile desfășurării

probelor de concurs, în funcție de tipul de dizabilitate și nevoile

individuale ale candidatului, pot include:

a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate

din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;

b) posibilitatea de a susține probele concursului în altă sală

de concurs față de ceilalți candidați;

c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a

concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze

a maximum 10 minute.

(2) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe

durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către

asistentul personal.

Art. 11

5

. — (1) Regulile specifice aplicabile desfășurării

probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate și

nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:

a) pentru candidații cu dizabilități vizuale care implică

dificultăți sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a

concursului și a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui

test-grilă, proba scrisă a concursului constă în asistență în citirea

subiectelor și înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea

acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat

și datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille, a unui computer

cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcție de opțiunea

candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilități vizuale

poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului și să

redacteze o lucrare scrisă, respectiv să rezolve un test-grilă se

asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un

format cu caractere mărite;

b) pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un

interpret al limbajului mimico-gestual;

c) pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură

facilitățile de acces în instituție și în sala de examen, precum și,

la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile

individuale ale acestora. Pentru candidații cu dizabilități

locomotorii care implică dificultăți sau imposibilitatea redactării

unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a

concursului constă în înregistrarea răspunsurilor sau

consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs

într-un document semnat și datat.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și

pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul.”

16. Titlul capitolului IV „Gestionarea concursului de

intrare în categoria înalților funcționari publici” se modifică

și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Gestionarea concursului de recrutare și a concursului

de promovare pentru ocuparea unei funcții publice

vacante din categoria înalților funcționari publici”

17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Concursul de recrutare și concursul de

promovare pentru ocuparea unei funcții publice din categoria

înalților funcționari publici sunt gestionate de comisia de concurs

și, după caz, de comisia de soluționare a contestațiilor

competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare, conform atribuțiilor ce revin acestor comisii.

(2) Atribuțiile comisiei de concurs și ale comisiei de

soluționare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) se exercită cu

respectarea principiilor prevăzute la art. 396 alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare.”

18. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) Comisia de concurs și comisia de soluționare

a contestațiilor sunt formate din câte 7 membri, numiți prin

decizie a prim-ministrului, conform art. 396 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare.

(2) Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare

a contestațiilor au mandate de 5 ani.

(3) Pentru coordonarea activităților administrative necesare

îndeplinirii atribuțiilor care revin fiecărei comisii în conformitate

cu prevederile art. 396 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare, prin decizia prim-ministrului de constituire a comisiilor,

se desemnează președintele comisiei de concurs, respectiv al

comisiei de soluționare a contestațiilor, din rândul membrilor

acestora.

(4) Secretariatul comisiei de concurs și al comisiei de

soluționare a contestațiilor se asigură de către Agenție.

Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin

ordin al președintelui Agenției.”

19. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de

concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor persoana

care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 396

alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 396

alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, se face cu următoarele

documente justificative:

a) actul de identitate, pentru condițiile prevăzute la art. 396

alin. (5) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

b) adeverință care atestă starea de sănătate

corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel

mult 6 luni anterior desemnării ca membru, precum și aviz

psihologic emis de către un organism specializat în condițiile

legii, pentru condiția prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. c) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare;

c) diploma de licență sau echivalentă, pentru condiția

prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

d) declarație pe propria răspundere, pentru condițiile

prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare;
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e) cazierul judiciar, pentru condiția prevăzută la art. 396

alin. (5) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

f) fișa postului sau alte acte care să dovedească deținerea

unor funcții sau calități, diplome, atestate sau lucrări de

specialitate elaborate, precum și alte documente justificative

relevante, pentru condițiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. h) și

i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.”

20. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.

21. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. — Comisia de concurs îndeplinește atribuțiile

prevăzute la art. 396 alin. (3) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.”

22. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19. — Comisia de soluționare a contestațiilor

îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 396 alin. (4) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare.”

23. La articolul 20, după litera h) se introduce o nouă

literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) să aducă la cunoștința Agenției situațiile de încetare a

mandatului prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)—f) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare.”

24. După articolul 22 se introduce un nou articol,

articolul 22

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 22

1

. — În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 396

alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv

la art. 21 și 22, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de

soluționare a contestațiilor, precum și persoanele care asigură

secretariatul acestor comisii au obligația de a respecta

confidențialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii.”

25. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 24. — (1) Convocarea comisiei de concurs sau, după

caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor se face de către

secretariat, la solicitarea președintelui comisiei respective.”

26. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25. — (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs

și al comisiei de soluționare a contestațiilor încetează în cazurile

prevăzute la art. 396 alin. (6) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepția cazului

prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

la propunerea ministrului cu atribuții în domeniul administrației

publice, prim-ministrul numește, prin decizie, un membru, cu

respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a

mandatului membrului căruia i-a încetat mandatul în condițiile

prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)—g) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare.”

27. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — Agenția monitorizează, prin intermediul

secretariatului comisiilor, durata mandatelor membrilor comisiei

de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor și îl

înștiințează pe ministrul cu atribuții în domeniul administrației

publice cu 30 de zile înainte de data încetării mandatelor

membrilor comisiei în cazul prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de

5 zile de la data aducerii la cunoștința Agenției a situațiilor

prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)—g) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare.”

28. La articolul 27 alineatul (1), literele a) și c) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„a) pentru desfășurarea activității autorităților și instituțiilor

publice;

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

c) pentru dezvoltarea profesională a înalților funcționari

publici.”

29. La articolul 27, alineatele (2) și (3) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Mobilitatea înalților funcționari publici se realizează în

condițiile prevăzute la art. 503 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor de realizare a mobilității

este în sarcina conducătorului autorității sau instituției publice la

care se realizează mobilitatea înaltului funcționar public pentru

funcțiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) și d), respectiv

a ministrului care coordonează instituția prefectului, pentru

funcțiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c).”

30. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — (1) Mobilitatea înalților funcționari publici se poate

realiza și poate fi dispusă, în condițiile prevăzute de Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare, și de prezenta hotărâre, sub sancțiunea

nulității acestei măsuri.

(2) Actul administrativ referitor la realizarea mobilității unui

înalt funcționar public emis cu nerespectarea dispozițiilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri poate fi atacat

la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile

legii.”

31. Articolul 29 se abrogă.

32. La articolul 30, partea introductivă se modifică și va

avea următorul cuprins:

„Art. 30. — Mobilitatea pentru desfășurarea activității

autorităților și instituțiilor publice se dispune în una dintre

următoarele situații:”.

33. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — Mobilitatea pentru dezvoltarea profesională a

înaltului funcționar public poate fi aprobată de persoana care

are competența numirii în funcția publică, la cererea înaltului

funcționar public, formulată în scris și motivat, pentru

dezvoltarea carierei în funcția publică.”

34. La articolul 33 alineatul (1), partea introductivă se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 33. — (1) Mobilitatea pentru desfășurarea activității

autorităților și instituțiilor publice se dispune:”.

35. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se abrogă.

36. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„c) prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a

ministrului care coordonează instituția prefectului, pentru

funcțiile publice de prefect și subprefect;”.

37. Articolul 35 se abrogă.

38. La capitolul V, secțiunea a 3-a „Dispoziții privind

mobilitatea prin aplicarea condițiilor specifice sau a

procedurilor specifice în cadrul categoriei înalților

funcționari publici” se abrogă.

39. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. — Înalții funcționari publici au dreptul de a fi

informați, anterior dispunerii măsurilor privind mobilitatea

prevăzută la art. 503 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și

a celor privind modificarea raporturilor de serviciu în condițiile

art. 506 alin. (11) și 507 alin. (5) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare.”
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40. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. — Înaltul funcționar public poate refuza mobilitatea

în condițiile art. 503 alin. (7) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare.”

41. După articolul 47 se introduce un nou capitol,

capitolul VI

1

„Redistribuirea într-o funcție publică din

categoria înalților funcționari publici”, alcătuit din

articolele 47

1

și 47

2

, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

1

Redistribuirea într-o funcție publică din categoria

înalților funcționari publici

Art. 47

1

. — Redistribuirea din corpul de rezervă al

funcționarilor publici se face în condițiile prevăzute la art. 526

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 47

2

. — Procedura de redistribuire într-o funcție publică

din categoria înalților funcționari publici, precum și modalitatea

de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii se

stabilesc prin ordinul președintelui Agenției prevăzut la art. 526

alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare.”

42. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 50. — (1) Pentru coordonarea activităților administrative

necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, prin decizia

prim-ministrului de constituire a comisiei de evaluare se

desemnează președintele comisiei, din rândul membrilor

acesteia.

(2) Secretariatul comisiei de evaluare se asigură de către

Agenție. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se

face prin ordin al președintelui Agenției.”

43. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51. — (1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de

evaluare persoana care îndeplinește cumulativ condițiile

prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 396

alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările și completările ulterioare, se face cu documentele

justificative prevăzute la art. 15 alin. (2).”

44. La articolul 53, alineatul (5) se abrogă.

45. La articolul 53

1

alineatul (2), literele d) și f) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) coordonează activitatea comisiei de evaluare și a

secretariatului;

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

f) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de

evaluare, rapoartele de evaluare ale înalților funcționari publici;”.

46. La articolul 53

1

, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Președintele comisiei de evaluare dispune organizarea

evidenței și a circuitului documentelor legate de activitatea

comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieșire a

corespondenței primite și expediate, precum și îndosarierea,

respectiv arhivarea corespondenței și a rapoartelor de evaluare

de către secretariat.”

47. La articolul 55, partea introductivă și litera f) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 55. — Secretariatul comisiei de evaluare are

următoarele atribuții principale:

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

f) transmite rapoartele de evaluare în termenele și condițiile

prevăzute de lege;”.

48. La articolul 56, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de evaluare se

consemnează într-un proces-verbal de ședință, întocmit de

secretariatul comisiei de evaluare și semnat de toți membrii

prezenți și de secretariat.”

49. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57. — (1) Mandatul de membru al comisiei de evaluare

încetează în cazurile prevăzute la art. 396 alin. (6) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările

și completările ulterioare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepția cazului

prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

la propunerea ministrului cu atribuții în domeniul administrației

publice, prim-ministrul numește, prin decizie, un membru, cu

respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a

mandatului membrului căruia i-a încetat mandatul în condițiile

prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)—g) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare.”

50. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 58. — Agenția monitorizează, prin intermediul

secretariatului comisiei de evaluare, durata mandatelor

membrilor comisiei de evaluare și îl înștiințează pe ministrul cu

atribuții în domeniul administrației publice cu 30 de zile înainte

de data încetării mandatului unui membru al comisiei potrivit

art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv

în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoștința Agenției a

situațiilor prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)—g) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare.”

51. Articolul 59 se abrogă.

52. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Modelul raportului de activitate pentru activitatea

desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa

nr. 1A.”

53. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (3

1

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Modelul referatului de evaluare pentru activitatea

desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa

nr. 2A.”

54. La articolul 61, după alineatul (4) se introduce un nou

alineat, alineatul (4

1

), cu următorul cuprins:

„(4

1

) Modelul raportului de evaluare pentru activitatea

desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa

nr. 3A.”

55. La articolul 63

1

, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 63

1

. — (1) Anual, la finalizarea perioadei de evaluare,

comisia de evaluare informează printr-un raport Secretariatul

General al Guvernului în legătură cu rezultatele evaluării

performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari

publici.”

56. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 74. — Anexele nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 și 5 fac parte

integrantă din prezenta hotărâre.”

57. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1

la prezenta hotărâre.

58. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 1A, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta

hotărâre.

59. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3

la prezenta hotărâre.

60. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 2A, având conținutul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta

hotărâre.

61. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5

la prezenta hotărâre.
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62. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 3A, având conținutul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta

hotărâre.

63. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7

la prezenta hotărâre.

64. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 5, având conținutul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta

hotărâre.

Art. II. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice au obligația

de a actualiza fișele posturilor corespunzătoare funcțiilor publice

din categoria înalților funcționari publici conform modelului

prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. III. — Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind

intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul

carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie

2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu

cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă

numerotare.
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PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Violeta Vijulie

Secretarul general al Guvernului,

Antonel Tănase

p. Ministrul afacerilor interne,

Gheorghe Sorescu,

secretar de stat

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

București, 28 octombrie 2020.

Nr. 934.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E

A. Formular standard pentru raportul de activitate 

în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale

1. Date generale: 

• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20

2

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite 

Nr. crt. Obiective operaționale Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

1

Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. 

2

Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.



3. Alte observații: 
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• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20

2

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

Nr. crt. Obiective operaționale Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

Nr. crt. Obiective strategice Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Comentarii suplimentare:

Data: 

Semnătura: 

B. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării generale

1. Date generale: 

2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite 

3. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice stabilite 

1

Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. 

2

Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia. 

4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță 

Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și

prioritățile Guvernului.

2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui

risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public

printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de

responsabilitate.

4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a

acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge

standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
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Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de

responsabilitate.

7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont

de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.

8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea

pentru aplicarea deciziilor.

9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a

impactului propunerilor sale.

10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.

11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se

bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.

12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.

13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în

domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.

14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în

vederea atingerii obiectivelor.

15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în

vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.

5. Alte observații:

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Comentarii suplimentare:

Data:                                                                                                                                         Semnătura: 

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E

Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale, 

pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020

1. Date generale: 

• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

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

2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor stabilite 

Nr. crt. Obiective strategice Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

1

Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. 

2

Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.



3. Alte observații: 
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Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și

prioritățile Guvernului.

2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui

risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public

printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de

responsabilitate.

4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a

acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge

standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.

6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de

responsabilitate.

7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont

de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen

mediu.

8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea

pentru aplicarea deciziilor.

9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a

impactului propunerilor sale.

10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.

11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se

bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.

12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.

13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate

în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională

și etică.

14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în

vederea atingerii obiectivelor.

15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în

vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Comentarii suplimentare:

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Comentarii suplimentare:

Data: 

Semnătura: 

4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță 

5. Alte observații:

Data:                                                                                                                                                 Semnătura: 



ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

R E F E R A T  D E  E V A L U A R E

A. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru 

evaluarea performanțelor profesionale individuale 

1. Date generale:
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• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare    

• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20

2

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

........................................................................................................................................................................................................ •

• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20

2

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite

Nr. crt. Obiective operaționale Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

1

Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. 

2

Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

3. Alte observații: 

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Observații:

Data:  

Semnătura: 

B. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea generală 

1. Date generale: 



2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite 
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Nr. crt. Obiective operaționale Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

Nr. crt. Obiective strategice Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice 

1

Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. 

2

Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.

4. Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță 

Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și

prioritățile Guvernului.

2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui

risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public

printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de

responsabilitate.

4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a

acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge

standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.

6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de

responsabilitate.

7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de

impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.

8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea

pentru aplicarea deciziilor.

9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici pe baza unei analize și evaluări fundamentate a

impactului propunerilor sale.

10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.

11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se

bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.

12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.

13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în

domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.

14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în

vederea atingerii obiectivelor.

15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în

vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.

5. Alte observații: 

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Comentarii suplimentare:

Data:  

Semnătura: 



ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

R E F E R A T  D E  E V A L U A R E

Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, 

pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020
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• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

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

2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor stabilite: 

Nr. crt. Obiective Termen-limită

Indicatori 

de performanță stabiliți

Stadiu

1

Comentarii

2

1

Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. 

2

Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia. 

3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a criteriilor de performanță

Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și

prioritățile Guvernului.

2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui

risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public

printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de

responsabilitate.

4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a

acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge

standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.

6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de

responsabilitate.

7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de

impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.

8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea

pentru aplicarea deciziilor.

9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a

impactului propunerilor sale.

10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.

11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se

bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.

1. Date generale:



4. Alte observații: 
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• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare 

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20

2

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.

13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate

în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională

și etică.

14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în

vederea atingerii obiectivelor.

15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în

vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Observații:

Data:

Semnătura: 

ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

R A P O R T  D E  E V A L U A R E  

A. Formular standard pentru Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

1. Date generale: 

2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale: 

a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale

Nr.

crt.

Obiective operaționale, termene-limită

și indicatori de performanță

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



b) Nota finală: 
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Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Observații suplimentare ale comisiei de evaluare:

3. Alte observații: 

Data: 

Semnăturile membrilor comisiei de evaluare: 

B. Formular standard pentru evaluarea generală a înalților funcționari publici 

1. Date generale: 

• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20

2

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

2. Evaluare: 

a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite 

Nr.

crt.

Obiective operaționale, termene-limită

și indicatori de performanță

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Comentarii în sprijinul

notei acordate

Nr.

crt.

Obiective strategice, termene-limită și

indicatori de performanță

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Comentarii în sprijinul

notei acordate

b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice stabilite 



c) Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță 
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Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Observații suplimentare ale comisiei de evaluare:

Nr.

crt.

Obiective strategice, termene-limită și

indicatori de performanță

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Comentarii în sprijinul

notei acordate

Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și

prioritățile Guvernului.

2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui

risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public

printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de

responsabilitate.

4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a

acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

5 Își organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge

standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.

6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de

responsabilitate.

7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de

impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.

8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea

pentru aplicarea deciziilor.

9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a

impactului propunerilor sale.

10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.

11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora; se

bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.

12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.

13 Își asumă și demonstrează responsabilitate personală pentru producerea de rezultate în

domeniul său de responsabilitate; este un exemplu personal de conduită profesională și etică.

14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în

vederea atingerii obiectivelor.

15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în

vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.

d) Nota finală: 

3. Alte observații: 

Data: 

Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:



ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 3A la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

R A P O R T  D E  E V A L U A R E  

Formular standard pentru Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, 

pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020

1. Date generale: 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1054/10.XI.2020

22

• Numele înaltului funcționar public evaluat

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

• Funcția publică ocupată

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

• Data numirii în funcția publică deținută în prezent

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

• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent

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

• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare

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

• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

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

2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale: 

a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor 

Nr.

crt.

Obiective operaționale, termene-limită

și indicatori de performanță

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a criteriilor de performanță

Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

1 Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și

prioritățile Guvernului.

2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui

risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public

printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.

3 Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de

responsabilitate.

4 Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a

acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.

5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge

standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.

6 Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de

responsabilitate.

7 Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de

impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
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Nr.

crt.

Criteriu Notă

Comentarii în sprijinul

notei acordate

8 Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea

pentru aplicarea deciziilor.

9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a

impactului propunerilor sale.

10 Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.

11 Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se

bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.

12 Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.

13 Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate

în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională

și etică.

14 Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în

vederea atingerii obiectivelor.

15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în

vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.

c) Nota finală: 

3. Alte observații: 

Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:

Observații suplimentare ale comisiei de evaluare:

Data: 

Semnăturile membrilor comisiei de evaluare: 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

Denumirea autorității sau instituției publice

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

F I Ș A  P O S T U L U I

Nr. ................... 

Informații generale privind postul:

1. Denumirea postului .....................................................................................................................................................................

2. Nivelul postului ............................................................................................................................................................................

3. Scopul principal al postului .........................................................................................................................................................

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1

:

1. Studii de specialitate

2

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

2. Perfecționări (specializări)

3

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

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) .......................................................................................

4. Limbi străine

4

(necesitate și nivel de cunoaștere

5

) .....................................................................................................................

5. Abilități, calități și aptitudini necesare .........................................................................................................................................

6. Cerințe specifice

6

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

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale)

.........................................................................................................................................................................................................
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Atribuțiile postului

7

:

1. .....................................................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................................................................................

7. .....................................................................................................................................................................................................

8. .....................................................................................................................................................................................................

9. .....................................................................................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................................................................................

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului:

1. Denumire ....................................................................................................................................................................................

2. Vechimea în specialitate necesară .............................................................................................................................................

Sfera relațională a titularului postului:

1. Sfera relațională internă:

a) relații ierarhice:

— subordonat față de ....................................................................................................................................................................

— superior pentru ...........................................................................................................................................................................

b) relații funcționale: ........................................................................................................................................................................

c) relații de control: .........................................................................................................................................................................

d) relații de reprezentare: ...............................................................................................................................................................

2. Sfera relațională externă:

a) cu autorități și instituții publice: ...................................................................................................................................................

b) cu organizații internaționale: .......................................................................................................................................................

c) cu persoane juridice private: .......................................................................................................................................................

3. Limite de competență

8

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

4. Delegarea de atribuții și competență ..........................................................................................................................................

Întocmit de

9

: 

1. Numele și prenumele ..................................................................................................................................................................

2. Funcția publică ............................................................................................................................................................................

3. Semnătura ..................................................................................................................................................................................

4. Data întocmirii .............................................................................................................................................................................

Luat la cunoștință de către ocupantul postului

1. Numele și prenumele ..................................................................................................................................................................

2. Semnătura ..................................................................................................................................................................................

3. Data ............................................................................................................................................................................................

1

Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea

funcției publice corespunzătoare.

2

Se menționează condițiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare.

3

Se menționează condiția prevăzută la art. 394 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare.

4

Dacă este cazul.

5

Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit”, „scris” și „vorbit”, după cum urmează: „cunoștințe de bază”, „nivel mediu”, „nivel avansat”. 

6

Se menționează, dacă este cazul:

— condiția specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, cu privire la obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la

îndeplinirea condiției;

— delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, după caz.

7

Se stabilesc pe baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice

corespunzătoare postului.

8

Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 

9

Se întocmește de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru funcțiile publice de secretar

general și secretar general adjunct din cadrul ministerelor și al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, de către ministrul care coordonează

instituția prefectului, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali. 



ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007)

F O R M U L A R  D E  Î N S C R I E R E
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Autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia se găsește funcția publică din categoria înalților funcționari publici vacantă:

Funcția publică din categoria înalților funcționari publici solicitată:

Data organizării concursului: 

Numele și prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Fax: 

Studii generale și de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Studii superioare de scurtă durată:    

Studii superioare de lungă durată:

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

Alte tipuri de studii:

Instituția Perioada Diploma obținută

Instituția Perioada Diploma obținută

Instituția Perioada Diploma obținută

Instituția Perioada Diploma obținută

Instituția Perioada Diploma obținută

Limbi străine

1)

:

Limba Scris Citit Vorbit
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Cunoștințe operare calculator

2)

:

Cariera profesională

3)

:

Detalii despre ultimul loc de muncă

4)

:

1. .................................................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................................................... 

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități

Persoane de contact pentru recomandări

5)

:

Declarații pe proprie răspundere

6)

Subsemnatul/a, ................................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ................., 

numărul ............................, eliberat/ă de .............................. la data de ......................,

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că

— mi-a fost �
— nu mi-a fost �
interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în

condițiile legii.        

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:     

— am fost � destituit/ă dintr-o funcție publică

— nu am fost �
și/sau

— mi-a încetat � contractul individual de muncă

— nu mi-a încetat �
pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că:    

— am fost �
— nu am fost �
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică.

7)

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în

ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

8)

, declar următoarele:    

— îmi exprim consimțământul �
— nu îmi exprim consimțământul �
cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor

membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretariatului, în format electronic;

— îmi exprim consimțământul �
— nu îmi exprim consimțământul �
cu privire la solicitarea de eliberare a extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, adresată de către comisia de concurs

organelor abilitate în condițiile legii, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;

— îmi exprim consimțământul �
— nu îmi exprim consimțământul �
ca autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia se află funcția publică din categoria înalților funcționari publici vacantă să

solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile legii, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii

dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin

prezenta;

Numele și prenumele Instituția Funcția Număr de telefon
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Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că datele

furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data ���������..

Semnătura ����������.. 

1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului

european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” și, respectiv, „utilizator experimentat”.

2)

Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum

și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3)

Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.

4)

Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.

5)

Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

6)

Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7)

Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al

acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.

8)

Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de

candidat în prezentul formular. 

— îmi exprim consimțământul �
— nu îmi exprim consimțământul �
cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare;

— îmi exprim consimțământul �
— nu îmi exprim consimțământul �
să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici și la domeniul funcției publice.

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

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

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

O R D I N

pentru încetarea aplicabilității Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului 

nr. 2.122/2005 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru programarea și analiza tehnico-operativă a

circulației trenurilor nr. 099 și a Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului 

nr. 715/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea datelor la nivel de secție 

de circulație, regulator de circulație, structură regională și structură centrală a administratorului

infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului „Informare operativă 

privind analiza efectuării programului de circulație a trenurilor”

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i) și (ii) din anexa nr. 1 Regulament de organizare și funcționare al

Autorității de Siguranță Feroviară Română — ASFR la anexa nr. 1 — Regulament de organizare și funcționare a Autorității Feroviare

Române — AFER la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER,

cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) pct. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind

înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. A pct. 1 și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului

nr. 2.122/2005 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru

programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor

nr. 099, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142

din 16 decembrie 2005, și Ordinul ministrului transporturilor,

construcțiilor și turismului nr. 715/2006 pentru aprobarea

Metodologiei privind concentrarea datelor la nivel de secție de

circulație, regulator de circulație, structură regională și structură

centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea

completării formularului „Informare operativă privind analiza

efectuării programului de circulație a trenurilor”, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 mai 2006,

își încetează aplicabilitatea.

Art. 2. — Reglementarea modului de alocare a capacităților

de infrastructură pe termen scurt, precum și a sistemului de

îmbunătățire a performanțelor se face de către Compania

Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. prin proceduri proprii.

Art. 3. — Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de

zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

Ionel Scrioșteanu,

secretar de stat

București, 26 octombrie 2020.

Nr. 1.959.



A C T E  A L E  A U T O R I T Ă Ț I I  N A Ț I O N A L E  

D E  R E G L E M E N T A R E  Î N  D O M E N I U L  E N E R G I E I

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile 

de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu

modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007

privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu

modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. 
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Art. I. — Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate

pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale,

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din

28 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 4, litera b) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„b) modernizarea și dezvoltarea capacităților de distribuție

reprezentând operațiunile și activitățile desfășurate de către OD

pentru și/sau în legătură cu creșterea capacității în conductele

existente, prin extinderea rețelelor sau prin realizarea/înființarea

unor noi sisteme/rețele, inclusiv costurile generate de

racordarea unor noi clienți, cu excepția costurilor de racordare

finanțate de clientul final noncasnic, de pe teritoriul unității

administrativ-teritoriale pentru care OD are concesiunea de

serviciu public de distribuție, a cărui lungime a instalației de

extindere și branșare depășește 2.500 metri;”.

2. La articolul 4, litera c) se abrogă.

3. La articolul 11, litera r) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„r) urmărirea lucrărilor, recepția tehnică și punerea în

funcțiune a instalațiilor pentru racordarea unor noi clienți la

conductele sistemului de distribuție, aferente:

(i) lucrărilor contractate în perioada cuprinsă între data

de 10 septembrie 2018 și data intrării în vigoare a

prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și

completarea Legii energiei electrice și a gazelor

naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și

completarea altor acte normative;

(ii) lucrărilor contractate după intrarea în vigoare a Legii

nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii

energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și

privind modificarea și completarea altor acte

normative, aferente clienților finali noncasnici a căror

lungime a instalației de extindere și branșare

depășește 2.500 metri,

inclusiv în situația în care în contabilitatea financiară a

operatorului de distribuție sunt înregistrate ca și CAPEX.”

4. La articolul 13, alineatul (7) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(7) Prețul de achiziție recunoscut de ANRE se determină

după cum urmează:

a) pentru OD care au realizat separarea legală, prețul

recunoscut de ANRE aferent CT realizat este minimul dintre:

(i) prețul mediu lunar de achiziție a cantităților aferente

consumului tehnologic realizat de toți operatorii de

distribuție într-o manieră prudentă, la care se permite

o abatere de +5%; și

(ii) prețul mediu ponderat de achiziție realizat lunar de

operator într-o manieră prudentă;

b) pentru OD care nu au realizat separarea legală, prețul

recunoscut de ANRE aferent CT realizat este prețul mediu

ponderat de achiziție realizat lunar de operator într-o manieră

prudentă.”

5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Se consideră capital investit în imobilizări corporale și

necorporale, aferente activității de distribuție a gazelor naturale,

costurile cu instalația de extindere și branșare la sistemele de

distribuție, cu excepția costurilor de racordare finanțate de

clientul final noncasnic, de pe teritoriul unității administrativ-

teritoriale pentru care OD are concesiunea de serviciu public de

distribuție, a cărui lungime a instalației de extindere și branșare

depășește 2.500 metri, realizate ca urmare a cererilor de

racordare înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor

Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii

energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind

modificarea și completarea altor acte normative.”

6. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se abrogă.

7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) CAPEX realizate, aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, se determină cu următoarea formulă generală:

unde:

CAPEX realizat(i) — costurile de capital și rentabilitatea

acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis în

anul (i) al perioadei de reglementare;

RRR — rata reglementată a rentabilității capitalului investit,

aprobată de ANRE pentru activitatea de distribuție, calculată

conform prevederilor art. 27 alin (3);



BAR1ian(i)
2018

— valoarea bazei activelor reglementate aferentă

imobilizărilor corporale și necorporale existente la începutul

anului (i) al perioadei de reglementare, intrate în BAR până la

31 decembrie 2018; 

BAR2018
31dec(i) — valoarea bazei activelor reglementate aferentă

imobilizărilor corporale și necorporale existente la

sfârșitul anului (i) al perioadei de reglementare, intrate în BAR

până la 31 decembrie 2018;

N(i) — numărul de zile din anul (i);

N(l)_(i) — numărul de zile din luna (l) a anului (i);

BAR(l)_(i) — valoarea bazei activelor reglementate la

începutul lunii (l) a anului (i) aferentă imobilizărilor corporale și

necorporale intrate în BAR începând cu data de 1 ianuarie 2019;

AR(i) — amortizarea reglementată aferentă anului (i) al

perioadei de reglementare, calculată cu următoarea formulă:

AR

(i)

= AR

BAR1ian(i)

+ AR

INVI(i)

– AR

INVE(i)

,

unde:

ARBAR1ian(i) — amortizarea reglementată aferentă

imobilizărilor corporale și necorporale existente la începutul

anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE

pentru activitatea de distribuție;

ARINVI(i) — amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor

corporale și necorporale intrate în BAR în anul (i) al perioadei de

reglementare;

ARINVE(i) — amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor

corporale și necorporale ieșite din BAR în anul (i) al perioadei de

reglementare.”

8. La articolul 18, litera e) se abrogă.

9. La articolul 18, litera f) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„f) chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce

alcătuiesc rețelele de distribuție, precum și taxele locale stabilite

de autorități pentru realizarea serviciilor de distribuție;”.

10. La articolul 19, după litera h) se introduce o nouă

literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) redevențele prevăzute în contractele de concesionare a

serviciului public de distribuție a gazelor naturale și/sau a

bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a

unei unități administrativ-teritoriale, cu excepția celor aferente

perioadei de până la data intrării în vigoare a prevederilor Legii

nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei

electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea

și completarea altor acte normative.”

11. La articolul 21, definiția VI

(i-1)

se modifică și va avea

următorul cuprins:

„VI(i-1) — venituri realizate în anul (i-1) din închirierea

imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și

puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a gazelor

naturale, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor

operaționale controlabile și necontrolabile aferente respectivelor

imobilizări;”.

12. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins. 

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), indiferent de

modalitatea de înregistrare în contabilitatea internă a OD, se

consideră costuri neprevăzute cu caracter ocazional cheltuielile

prudente, justificate de operator și recunoscute de ANRE,

reprezentând diferențe de cost neacoperite prin tarifele de

racordare încasate de la solicitanți pentru branșamentele

realizate ca urmare a contractelor de racordare încheiate în

perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare

a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și

completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale

nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte

normative.”

13. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două

noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) În situația în care, pe parcursul unui an de reglementare,

valoarea aprobată a RRR suferă modificări, valoarea RRR

utilizată la calculul CAPEX se determină ca medie ponderată,

anuală sau lunară, după caz, în funcție de numărul de zile de

aplicabilitate, a valorilor RRR aprobate.

(4) RRR și stimulentul acordat pentru imobilizările corporale

și necorporale puse în funcțiune/preluate în folosință începând

cu cea de-a patra perioadă de reglementare se aplică lunar,

corespunzător numărului de zile din luna respectivă, începând

cu luna următoare celei de intrare în BAR a acestora.”

14. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă. 

15. La articolul 52, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Pentru imobilizările corporale și necorporale puse în

funcțiune/preluate în folosință începând cu cea de-a patra

perioadă de reglementare, valoarea amortizării se determină

lunar, începând cu luna următoare celei de intrare în BAR a

acestora.”

16. La articolul 54 alineatul (4), litera c) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„c) notele explicative referitoare la modul de realizare a

separării evidențelor contabile pentru perioada de reglementare

pentru activitățile prevăzute în Regulamentul privind separarea

contabilă a activităților desfășurate de către titularii de licențe

din sectorul gazelor naturale;”.

17. La articolul 54 alineatul (4), litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) ECR preliminate aferente anului anterior de

reglementare, cu excepția OD nou-licențiați, în conformitate cu

prevederile Regulamentului privind separarea contabilă a

activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul

gazelor naturale;”.

18. La articolul 70, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Tarifele de distribuție nu includ:

a) contravaloarea operațiunilor de debranșare și/sau

rebranșare a clienților pentru care OD încasează tariful aferent

activității conexe respective;

b) diferențele de costuri neacoperite prin tarifele de racordare

încasate de la solicitanți pentru branșamentele realizate ca

urmare a cererilor de racordare aferente contractelor încheiate

anterior datei de 10 septembrie 2018;

c) costurile aferente realizării instalației de racordare aferente

contractelor încheiate în perioada cuprinsă între data de

10 septembrie 2018 și data intrării în vigoare a prevederilor Legii

nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei

electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea

și completarea altor acte normative, cu excepția:

(i) costurilor generate de urmărirea lucrărilor, recepția

tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor de

racordare ca urmare a racordării unor noi clienți la

conductele sistemului de distribuție;

(ii) diferențelor de costuri neacoperite prin tarifele de

racordare încasate de la solicitanți pentru

branșamentele realizate ca urmare a contractelor

încheiate după data de 1 ianuarie 2019.”
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19. La articolul 70, alineatele (3)—(5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(3) Veniturile realizate de OD din activitățile conexe celor de

operare a sistemelor de distribuție nu sunt considerate venituri

reglementate ale activității de distribuție.

(4) Costurile aferente activităților conexe nu se includ în

costurile recunoscute de ANRE pentru activitatea de distribuție.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situația în care

la nivelul unui an de reglementare rata profitului realizat din

activitățile conexe celor de operare a sistemelor de distribuție

depășește nivelul de 5% permis, diferența este considerată venit

aferent activității de distribuție.”

20. La articolul 70, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În situația în care, pentru perioada cuprinsă între data

de 10 septembrie 2018 și data intrării în vigoare a prevederilor

Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii

energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind

modificarea și completarea altor acte normative, la nivelul unui

an de reglementare rata profitului realizat din activitatea de

racordare a terților la sistemele de distribuție depășește nivelul

de 5% permis, diferența este considerată venit aferent activității

de distribuție.”

21. După articolul 89 se introduce un nou articol,

articolul 90, cu următorul cuprins:

„Art. 90. — (1) În situația în care ANRE ia cunoștință că,

printr-o decizie/hotărâre a unei autorități a statului, care nu a fost

contestată în instanță și/sau nu mai poate fi contestată, s-a

constatat încălcarea de către OD a legislației în vigoare de

natură a afecta tarifele reglementate, veniturile pe baza cărora

se stabilesc tarifele reglementate ale OD se diminuează

corespunzător cu valoarea costurilor anterior recunoscute. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, după caz, și în situația în

care au fost semnate angajamente sau alte documente între OD

și o autoritate a statului, prin care faptele au fost recunoscute.” 

22. În anexa nr. 2 la metodologie, denumirea

subgrupei 1.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Subgrupa 1.5 — Conducte de distribuție din oțel (inclusiv

branșamente, instalațiile tehnologice, dotările și echipamentele

aferente)”. 

23. În anexa nr. 2 la metodologie, denumirea

subgrupei 1.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Subgrupa 1.6 — Conducte de distribuție din polietilenă

(inclusiv branșamente, instalațiile tehnologice, dotările și

echipamentele aferente)”.

24. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 2,

alineatul (2) se abrogă.

25. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 5,

alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Nu sunt considerate intrări de imobilizări

corporale/necorporale și nu se vor lua în calcul la stabilirea

valorii bazei de active reglementate:

a) imobilizările corporale și necorporale pentru care OD nu

plătește un echivalent financiar, plusurile de inventar, terenurile

preluate prin contracte de concesiune, care nu se amortizează

contabil, reevaluările, precum și orice valoare care la

fundamentarea veniturilor a fost inclusă în categoria costurilor

operaționale, dar care în contabilitate a fost înregistrată ca

imobilizare corporală/necorporală;

b) imobilizările corporale și necorporale a căror folosință este

obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau

rezultă din lucrări de investiții care vizează imobilizările obținute

în acest fel, cu excepția obiectivelor aferente SD rezultate în

urma investițiilor realizate de către OD în scopul modernizării,

măririi capacității sistemului sau ca urmare a creșterii gradului de

uzură ori deteriorării respectivelor imobilizări;

c) imobilizările corporale și necorporale a căror folosință este

cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial,

cu excepția cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de

natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru

activitatea de distribuție a gazelor naturale.”

26. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 5, după

alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu

următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), în cazul

OD care în urma separării legale au preluat prin contract de

închiriere imobilizările ce fac parte din sistemul de distribuție, se

includ în BAR imobilizările corporale și necorporale a căror

folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la

terți sau rezultă din lucrări de investiții care vizează imobilizări

obținute în acest fel.”

Art. II. — Autoritatea Națională de Reglementare în

Domeniul Energiei și operatorii de distribuție vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

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

României, Partea I.
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

București, 28 octombrie 2020.

Nr. 202.
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A C T E  A L E  A U TO R I T Ă Ț I I  D E  S U P R AV E G H E R E  F I N A N C I A R Ă

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

D E C I Z I E

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare 

a Societății MBA Training&Marketing — S.R.L., precum și radierea acesteia 

din Registrul furnizorilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare

fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,

conform prevederilor dispozițiilor art. 7 alin. (11) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind

pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, cu modificările ulterioare, 

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.09.2020, în care a

fost analizată Nota SA/DSCISG nr. 3.451.1 din 15.09.2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a

Societății MBA Training&Marketing — S.R.L. în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, precum și radierea

acesteia din Registrul furnizorilor, cu sediul social în municipiul București, Str. Vulturilor nr. 98A, et. 2, sectorul 3, cod unic de

înregistrare 14585096, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3180/2002, înscrisă în Registrul furnizorilor

de programe cu numărul F-0033 din 26.07.2011, reprezentată legal de către domnul Paul Daniel Stan, în calitate de director

general/administrator, și de doamna Mihaela Mirela Popa, în calitate de administrator, 

a constatat următoarele:

1. Prin cererea înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG — 21.746 din 29.07.2020, Societatea MBA

Training&Marketing — S.R.L. a transmis Hotărârea asociatului unic din data de 28.07.2020, și anume Societatea Grawe Romania

Asigurare — S.A., prin care a decis dizolvarea și lichidarea simultană a societății în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) și al art. 235 din

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numirea unui lichidator. 

2. Având în vedere hotărârea mai sus menționată, prin Decizia nr. 3/14.09.2020 și înregistrată la Autoritatea de

Supraveghere Financiară cu nr. SA-DSCISG 3496/15.09.2020, domnul Paul Daniel Stan, în calitate de director

general/administrator al Societății MBA Training&Marketing — S.R.L., a decis dizolvarea și lichidarea simultană a societății, potrivit

prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și retragerea autorizației/avizului

de funcționare ca furnizor de programe de pregătire profesională, conform prevederilor din Norma Autorității de Supraveghere

Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, cu modificările ulterioare.

3. Societatea MBA Training&Marketing — S.R.L. a achitat în data de 14.01.2020 contravaloarea taxei aferente anului

2020, de menținere în Registrul furnizorilor, respectiv suma de 2.000 lei, conform prevederilor art. 7 alin. (9) din Norma Autorității

de Supraveghere Financiară nr. 20/2018, cu modificările ulterioare.

Se constată astfel îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (11) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere

Financiară nr. 20/2018, cu modificările ulterioare, în sensul că a fost depusă decizia directorului general al Societății MBA

Training&Marketing — S.R.L., hotărârea asociatului unic al acesteia, precum și că nu înregistrează debite către Autoritatea de

Supraveghere Financiară.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă, la cerere, retragerea autorizației de

funcționare a Societății MBA Training&Marketing — S.R.L. în

calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, cu

sediul social în municipiul București, Str. Vulturilor nr. 98A, et. 2,

sectorul 3, cod unic de înregistrare 14585096, înregistrată la

Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/3180/2002,

înscrisă în Registrul furnizorilor de programe cu numărul

F-0033/26.07.2011, reprezentată legal de către domnul Paul

Daniel Stan, în calitate de director general/administrator, și de

doamna Mihaela Mirela Popa, în calitate de administrator,

precum și radierea acesteia din Registrul furnizorilor.  

Art. 2. — Societatea MBA Training&Marketing — S.R.L. are

obligația respectării art. 7 alin. (14) din Norma Autorității de

Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea

profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție,

cu modificările ulterioare. 

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și produce efecte începând cu data

publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

București, 19 octombrie 2020.

Nr. 1.250.



A C T E  A L E  A U T O R I T Ă Ț I I  E L E C T O R A L E  P E R M A N E N T E

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Andrici Doru

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Andrici Doru

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar

Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

13 Brăiești 1 Andrici Doru 0 0 0 0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 0

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 0

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

13 Brăiești 0 0 0 0 0 0 0

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 0

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 0

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 0

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Agenția de Audit Financiar AFIL — S.R.L. — prin Lunca Irina

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 13.10.2020
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Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Gherman Cornel Ovidiu 

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 5.10.2020

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Nr. 71 — comuna Mârșani 1 — — 0 0 0 0

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 0

... ...

Cuantumul total al veniturilor electorale 0

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 0

Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Nr. 71 — comuna Mârșani 1 — — 0 0 0 0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 0

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 0
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Argintaru Livia

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Argintaru Livia

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

CE Nr. 31 Burjuc 1 Bartha Robert Alexandru venituri proprii 750 0 0 0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 750

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 0

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

HD; BE 13 Simeria 0 0 0 71,4 476 100 10

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 657,4

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 750

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 657,4

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Căprăroiu Ioana Cristina

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 12.10.2020

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1054/10.XI.2020

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Bartha Robert Alexandru

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Bartha Robert Alexandru

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar/consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Bolintin-Vale 1 Banila Ilie venituri proprii 150 lei 0 0 0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 150 lei

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 0

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Bolintin-Vale 0 0 0 0 0 0 0

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 0

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 150 lei

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 0

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator MAREVI AUDIT CONTEXPERT — S.R.L.

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 9.10.2020
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Banila Ilie

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Banila Ilie

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Sânmihaiu Român 1 Croitoru-Berehoi Laura venituri proprii 3.500 0 0 3.500

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 3.500

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Sânmihaiu Român 0 0 3.106,9 0 15

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 3.121,9

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 3.500

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 3.121,9

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Farcane Nicoleta

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 13.10.2020
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R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Croitoru-Berehoi Laura

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Croitoru-Berehoi Laura

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar și consilier



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

41 Daneți, jud. Dolj 1 500

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

500

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 500

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale

Cuantumul total al cheltuielilor electorale

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Popescu Titu

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 12.10.2020
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R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Boboc Alexandru

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Boboc Alexandru

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Circumscripția electorală nr. 7

Tismana, județul Gorj

1 Brânzan Nicolae venituri proprii 600

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Circumscripția electorală nr. 7 Tismana,

județul Gorj

99,72 0 400 10

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 600

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 509,72

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Joe Simona

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 12.10.2020

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1054/10.XI.2020

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Brânzan Nicolae

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Brânzan Nicolae

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Prejmer 1 Bularca Petre venituri proprii 200,00

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 200,00

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Prejmer 0 0 0 0 0,00 0

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 0,00

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 200,00

Cuantumul total al cheltuielilor electorale

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Bularca Daniela 

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 12.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Bularca Petre

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Bularca Petre

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Vorona 1 Bunduc Mihai venituri proprii 800,00 lei — — —

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 800,00 lei

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale — 

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Vorona 0 0 0 174,93 45,00 400,00 18,00

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 800,00 lei

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 800,00 lei

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 637,93 lei

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Rotundu Romulus-Neculai

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 13.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Bunduc Mihai 

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Bunduc Mihai

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Chiajna, nr. 15 7 Bunghiuz Cătălin Nicolae venituri proprii 940

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 940

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Chiajna, nr. 15 321,8 580 7,5

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 909,3

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 940

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 909,3

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Dragomirescu Ramona Iuliana

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 12.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Bunghiuz Cătălin Nicolae

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Bunghiuz Cătălin Nicolae

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar și consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Sat Românești/

comuna Românești/

județul Botoșani/Circumscripția 60

1 Burlacu Mihaela venituri proprii 650 0 0 0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 0

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Sat Românești/comuna Românești/

județul Botoșani/Circumscripția 60

0 0 0 0 0 600 9

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 609

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 650

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 609

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Maga Gheorghe

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 9.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Burlacu Mihaela

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Burlacu Mihaela

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar/consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Caransebeș 1 Buzescu Ilie venituri proprii 6.000 — — —

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Caransebeș — — — 775,00 lei 2.100,00 lei 2.000,00 lei 13,50 lei

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 4.888,50 lei

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 6.000,00 lei

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 4.888,50 lei

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Maftei Mariana

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 8.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Buzescu Ilie

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Buzescu Ilie

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Nr. 110 Velea 1 Calafeteanu Ștefan venituri proprii 0 0 0

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 0

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Nr. 110 Velea 0 0 0

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 0

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 0

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 0

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Crainiceanu Elana Victorita

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 13.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Calafeteanu Ștefan

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Calafeteanu Ștefan

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Nr. 1 Botoșani 1 Carausu Ionuț Bogdan venituri proprii 3.200,00 0,00 0,00

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 3.200,00

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Nr. 1 Botoșani 0,00 1.500,00 0,00 35,70 628,32 1.000,00 34,00

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 3.200,00

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 3.198,02

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Plaiu Jana Maria

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 5.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Carausu Ionuț Bogdan

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Carausu Ionuț Bogdan

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Comuna Cornereva 1 Cernescu Nicolae venituri proprii 900

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Comuna Cornereva 216 600 2,5

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 900

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 815,5

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator CODIMAR CONT — S.R.L.

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 7.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Cernescu Nicolae

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Cernescu Nicolae

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

Circumscripția electorală 

județeană Timiș nr. 37    

Circumscripția electorală nr. 89

Teremia Mare

1 Ciocoiu Nicolai-Cătălin venituri proprii 9.500,00 0,00 0,00 0,00

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală 9.500,00

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale 0,00

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

Circumscripția electorală 

județeană Timiș nr. 37    

Circumscripția electorală nr. 89 

Teremia Mare

0,00 3.248,00 0,00 1.648,00 1.332,80 3.000,00 64,00

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central 9.292,80

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale 9.500,00

Cuantumul total al cheltuielilor electorale 9.292,80

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Livadariu Cosmin-Vlad

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 9.10.2020
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detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Ciocoiu Nicolai-Cătălin

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Ciocoiu Nicolai-Cătălin

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar/consilier local



Venituri electorale

Circumscripția electorală

Numărul

candidaților 

din

circumscripția

electorală

Numele și prenumele candidaților 

care au depus contribuții electorale

Proveniența 

contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

(venituri proprii, donații 

sau împrumuturi)

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din venituri proprii

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din donații

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale 

ale candidaților 

provenite din împrumuturi

Cuantumul total 

al contribuțiilor electorale

provenite din transferul

fondurilor obținute în afara 

perioadei electorale 

virate în contul bancar

județean sau 

al municipiului București

21. Bicaz 1 Crăsneanu Eugen — — — — —

Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală —

Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor obținute în afara perioadei electorale —

Cheltuieli electorale

Circumscripția electorală/Nivelul central

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

la radio, televiziune 

și în presa scrisă

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru producția 

și difuzarea materialelor 

de propagandă electorală

online

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru cercetări

sociologice

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru afișe electorale

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru broșuri, pliante 

și alte materiale 

de propagandă electorală

tipărite

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru închirierea de spații

și echipamente 

și cheltuielilor de protocol

destinate organizării 

de evenimente cu tematică

politică, economică,

culturală sau socială,

pentru transport și cazare,

pentru asistență juridică și

alte tipuri de consultanță,

precum și pentru 

plata serviciilor

mandatarilor financiari

Cuantumul total 

al cheltuielilor 

pentru comisioane bancare

21. Bicaz — — — — — — —

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central

... �

Cuantumul total al veniturilor electorale —

Cuantumul total al cheltuielilor electorale —

Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator Crăsneanu Eugen

Semnătura mandatarului financiar coordonator

Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 13.10.2020

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1054/10.XI.2020

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale — 

candidat independent Crăsneanu Eugen

Denumirea partidului politic/alianței politice/organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, numele și prenumele

candidatului independent: Crăsneanu Eugen

Tipul procesului electoral: alegeri locale

Data desfășurării procesului electoral: 27 septembrie 2020

În cazul candidatului independent se înscrie și funcția pentru care acesta a candidat: primar
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