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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Steaua României
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1) și ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind
sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
în semn de apreciere deosebită pentru devotamentul pus în slujba
cetățenilor, pentru contribuția personală la revigorarea culturală și spirituală a
municipiului Sibiu — Capitala Culturală Europeană 2007 — prin acțiunile
organizate pentru ca istoria noastră să se păstreze vie în sufletele sibienilor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul național Steaua României în grad de
Cavaler domnului Klaus Werner Johannis, primarul municipiului Sibiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 27 decembrie 2007.
Nr. 1.145.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Steaua României
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1) și ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind
sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
în semn de apreciere deosebită pentru devotamentul pus în slujba
cetățenilor, pentru contribuția personală la revigorarea culturală și spirituală a
municipiului Sibiu — Capitala Culturală Europeană 2007 — prin acțiunile
organizate pentru ca istoria noastră să se păstreze vie în sufletele sibienilor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul național Steaua României în grad de
Cavaler domnului Ion Ariton, fost prefect al județului Sibiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 27 decembrie 2007.
Nr. 1.146.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și ale art. 6 lit. A
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru buna gospodărire a municipiului Sibiu — Capitala Culturală Europeană 2007 — și
pentru devotamentul pus în slujba cetățenilor, obținând rezultate semnificative în privința dezvoltării urbanistice, economice, sociale
și culturale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul național Serviciul Credincios în
grad de Ofițer:
1. doamnei Grau Marga-Iohanna, consilier municipal;
2. domnului Hermann Gerold, consilier municipal.
Art. 2. — Se conferă Ordinul național Serviciul Credincios în
grad de Cavaler:
1. doamnei Birk Ecaterina, consilier municipal;
2. domnului Cristea Mihai, consilier municipal;
3. doamnei Fodor Astrid-Cora, consilier municipal;
4. doamnei Fritzmann Mariana Susana, consilier municipal;
5. doamnei Ionescu-Liehn Rose-Marie, consilier municipal;
6. domnului Jósza Benjámin, consilier municipal;
7. domnului Klein Hans, consilier municipal;
8. domnului Klemens Siegbert-Kurt, consilier municipal;

9. doamnei Krech Gertrud, consilier municipal;
10. domnului Leopold Gerhard-Csongor, consilier municipal;
11. doamnei Man Otilia, consilier municipal;
12. domnului Mathes Helmut-Karl, consilier municipal;
13. domnului Niedermaier Helmut-Paul, consilier municipal;
14. doamnei Nowak Gertraud-Elisabeta, consilier municipal;
15. doamnei Pavel Anita, consilier municipal;
16. domnului Rascarache Constantin, consilier municipal;
17. doamnei Sava Livia, consilier municipal;
18. doamnei Sîrghie Anca, consilier municipal;
19. domnului Stroie Ioan, consilier municipal;
20. domnului Șovăială Constantin, consilier municipal;
21. domnului Wagner Raimar, consilier municipal.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 27 decembrie 2007.
Nr. 1.147.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea fondului de stimulente
de către Agenția Națională Anti-Doping
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și
combaterea dopajului în sport,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Normele metodologice privind
constituirea și utilizarea fondului de stimulente de către Agenția

Națională Anti-Doping, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjială
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
București, 19 decembrie 2007.
Nr. 1.578.
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ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind constituirea și utilizarea fondului de stimulente de către Agenția Națională Anti-Doping
CAPITOLUL I
Constituirea fondului de stimulente
Art. 1. — Fondul de stimulente pentru personalul Agenției
Naționale Anti-Doping se constituie, potrivit art. 14 alin. (3) din
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului
în sport, prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele
încasate pentru bugetul de stat, reprezentând amenzi, ca
urmare a controlului efectuat de către Agenția Națională
Anti-Doping, denumită în continuare Agenția.
Art. 2. — (1) În procesele-verbale de constatare și
sancționare a contravențiilor se prevăd distinct sumele
corespunzătoare cotelor de 35% și, respectiv, de 65% din
cuantumul amenzilor aplicate, precum și conturile în care se
virează aceste sume.
(2) Procentul de 35% aferent fondului de stimulente se
virează de către contravenienți, pe bază de ordin de plată pentru
Trezoreria Statului, direct în contul 50.01 „Disponibil din fonduri
cu destinație specială ale ministerelor și instituțiilor
subordonate”, deschis pe numele Agenției, iar diferența de 65%
se virează în contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01
„Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor
legale”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal în a cărui evidență fiscală se află
contravenientul.
(3) Contravenienții transmit Agenției, prin poștă, în termen
de 48 de ore de la data achitării amenzii, câte o copie de pe
ordinele de plată prevăzute la alin. (2) sau o copie a extrasului
de cont. Copiile de pe ordinele de plată sau de pe extrasul de
cont se vizează de banca prin care contravenientul a efectuat
plata.
CAPITOLUL II
Utilizarea fondului de stimulente, repartizarea
și acordarea stimulentelor
Art. 3. — Repartizarea fondului de stimulente personalului
Agenției se face pe baza următoarelor criterii:
a) contribuția directă și efectivă, cu respectarea normelor
legale și a îndatoririlor specifice, la declanșarea și desfășurarea
măsurilor prevăzute de lege pentru eradicarea fenomenului de
dopaj, inclusiv urmărirea penalităților de întârziere la plata
amenzilor;
b) executarea cu competență și profesionalism a atribuțiilor
ce îi revin în promovarea și aplicarea corectă a legislației în
domeniu;
c) disponibilitatea pentru realizarea unor activități
suplimentare datorate unor situații neprevăzute, de urgență sau
cu grad crescut de dificultate;
d) respectarea regulamentelor, a ordinelor și a instrucțiunilor,
inclusiv, a normelor de comportare în instituție și asigurarea unui
mediu profesional dinamic și stimulativ;
e) îndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor specifice
funcției de conducere, manifestarea civilizată, demnă,
cooperantă în raporturile cu personalul din subordine și
utilizarea de criterii obiective de apreciere profesională;
f) executarea cu competență și profesionalism a atribuțiilor
de serviciu, eliminarea întârzierilor sau tergiversărilor, adoptarea
unei atitudini ferme, neechivoce în relațiile de serviciu,
semnalarea incidentelor apărute și formularea de propuneri
corecte de rezolvare a acestora;
g) gradul de periculozitate, dificultate și confidențialitate al
activităților desfășurate;

h) asumarea responsabilității și a riscurilor pentru executarea
misiunilor de control doping, menite să reducă sau să elimine
fenomenul de dopaj în sport;
i) persoanele respective să nu fi primit o sancțiune
disciplinară în ultimele 6 luni.
Art. 4. — Fondul de stimulente se repartizează de către
președintele Agenției, pe direcții și servicii, pe baza criteriilor
stabilite în prezentele norme metodologice.
Art. 5. — (1) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul
Agenției care beneficiază de stimulente se face de către
președintele Agenției, la propunerea conducătorilor de direcții și
servicii. Listele nominale vor fi avizate de conducerea direcțiilor
și a serviciilor din structura Agenției.
(2) Aprobarea nominală pentru conducătorii direcțiilor și ai
serviciilor se face de către președintele Agenției.
Art. 6. — (1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale
pentru personalul Agenției poate fi de cel mult 3 salarii de bază
brute lunare, indiferent de compartimentul în care acesta este
încadrat, inclusiv pentru cei care ocupă funcții de conducere,
precum și pentru personalul angajat în cadrul cabinetului
demnitarului, cu excepția funcțiilor de demnitate publică
prevăzute de lege.
(2) În mod excepțional, în cazuri temeinic justificate,
președintele Agenției poate aproba stimulente peste nivelul
prevăzut la alin. (1) pentru personalul cu prestații profesionale
deosebite și rezultate meritorii în activitatea desfășurată.
CAPITOLUL III
Plata stimulentelor și evidențierea în contabilitate
Art. 7. — Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii
sau al trimestrului curent pentru luna sau trimestrul precedent.
Art. 8. — (1) Stimulentele acordate personalului Agenției nu
fac parte din salariul de bază și nu se suportă din fondul de
salarii.
(2) Stimulentele acordate personalului Agenției sunt supuse
impozitării conform legii.
Art. 9. — Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind
utilizarea fondului de stimulente se efectuează potrivit legii.
Art. 10. — Sumele rămase necheltuite la sfârșitul lunii,
respectiv al anului se reportează lunar și anual, urmând să fie
utilizate cu aceeași destinație.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 11. — (1) Sumele incluse în fondul de stimulente cu
încălcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor
fi deduse din fondul de stimulente existent în sold sau din cel ce
se constituie în perioada următoare, până la recuperarea și
virarea potrivit destinației inițiale.
(2) În cazurile în care, ulterior constituirii și utilizării fondului
de stimulente, instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri
definitive și irevocabile de anulare a proceselor-verbale de
sancționare contravențională și/sau a dobânzilor sau
penalităților de întârziere, sumele astfel constituite se deduc din
fondul de stimulente, urmând destinația stabilită de lege.
Art. 12. — Este interzisă acordarea de stimulente înainte de
recuperarea integrală a sumelor incluse în mod necuvenit în
fondul de stimulente.
Art. 13. — Personalul însărcinat cu exercitarea controlului
financiar preventiv din cadrul Agenției are obligația de a verifica
corecta constituire și utilizare a fondului de stimulente și de a nu
permite constituirea și, după caz, plata sumelor încasate cu
încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem,
a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piețe centralizate participanților la piețele
administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate
de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice și procesulverbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de
20 decembrie 2007,
în temeiul art. 9 alin. (2), (8) și (9), al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. e) și al art. 74 lit. b) și g), al art. 76 alin. (1) și al art. 79
alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3 alin. (3) din
Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de
transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice,
serviciile prestate de operatorul de piețe centralizate publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din
participanților la piețele administrate de acesta și tarifele zonale 30 martie 2007, și Ordinul președintelui Autorității Naționale de
aferente serviciului de transport, cuprinse în anexa care face Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2007 pentru
parte integrantă din prezentul ordin.
modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul
aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de
comercial participanților la piața angro de energie electrică și a
sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul
tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de
comercial participanților la piața angro de energie electrică și a
operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice,
tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de
operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 2 august 2007.
Art. 3. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice
din 28 decembrie 2006, Ordinul președintelui Autorității
vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2007
Art. 4. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității
pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări
aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul
comercial participanților la piața angro de energie electrică și a României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș
București, 20 decembrie 2007.
Nr. 64.
ANEXĂ

Tabelul 1. — Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile
prestate de operatorul de piețe centralizate participanților la piețele administrate de acesta
Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Națională de Transport al
Energiei Electrice „Transelectrica” —
S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

15,33

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:
— pentru servicii funcționale de sistem

17,66
0,82

Societatea Comercială Operatorul Pieței
de Energie Electrică „OPCOM” — S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piețe
centralizate participanților la piețele administrate de acesta

NOTĂ:

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

0,23
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Tabelul 2. — Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (TG)
Zone de
introducere
a energiei
electrice
în rețea (G)

Cod
zonă

Noduri RET

Doicești, Târgoviște
Brazi Vest, Teleajen
Stâlpu

Operatorul de distribuție/Noduri RED*)

Târgoviște
Societatea Comercială FDEE
Electrica Distribuție Muntenia Ploiești
Nord — S.A.
Buzău

Arefu, Bradu, Pitești Sud
Muntenia

1G

Râureni, Stuparei

Pitești
Societatea Comercială
Distribuție — S.A.

CEZ

Turnu Măgurele
Ghizdaru
București Sud, Fundeni
Domnești

2G

Giurgiu
Societatea Comercială FDFEE
București
Electrica Muntenia Sud — S.A.
Ilfov
Oradea

Vetiș

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Fântânele, Iernut, Ungheni
Lotru

Societatea Comercială
Distribuție — S.A.

CEZ

Reșița

Societatea Comercială
Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Distribuție Banat — S.A.
Pestiș, Râul Mare Retezat,
Paroșeni

Enel
Deva

Săcălaz, Timișoara
Alba Iulia, Gâlceag, Sugag
Brașov, Dârste
Sibiu Sud
Calafat, Cetate, Craiova Nord,
Ișalnița
Sărdănești, Târgu Jiu Nord,
Urechești, Tânțăreni

Râmnicu Vâlcea
Arad

Iaz, Reșița
3G

4,78

Societatea Comercială FDEE Miercurea-Ciuc
Electrica Distribuție Transilvania
Sud — S.A.
Târgu Mureș

Arad

Oltenia

7,01

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj
Florești,
Gădălin,
Someș
Cluj-Napoca
Societatea Comercială FDEE
Mărișelu
Electrica Distribuție Transilvania
Baia Mare 3, Roșiori
Baia Mare
Nord — S.A.

Gheorgheni

Transilvania
Centrală

Râmnicu Vâlcea
Alexandria

Oradea Sud

Transilvania
de Nord

Tarife zonale
pentru introducerea
de energie electrică
în rețea — TG
(lei/MWh)

7,70

Timișoara
Alba Iulia
Societatea Comercială FDEE
Electrica Distribuție Transilvania Brașov
Sud — S.A.
Sibiu
Craiova
Societatea Comercială
Distribuție — S.A.

CEZ
Târgu Jiu

4G

8,95
Porțile de Fier, Drobeta-Turnu
Severin Est

Drobeta-Turnu
Severin

Drăgănești-Olt, Grădiște, Slatina

Slatina
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Zone de
introducere a
energiei
electrice în
rețea (G)

Cod
zonă

Noduri RET

Bacău Sud, Gutinaș

Bacău

Dumbrava, Roman
Nord, Stejaru

Piatra Neamț
Societatea Comercială E.ON Moldova
Iași
Distribuție — S.A.

FAI
Moldova

Operatorul de distribuție/Noduri RED*)

5G
Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Cernavodă,
Constanța-Nord,
Medgidia Sud

6G

Constanța

Pelicanu, Mostiștea Societatea Comercială Enel Distribuție Călărași
Dobrogea — S.A.
Gura Ialomiței
Slobozia
Isaccea,
Vest
Lacu Sărat
Barboși,
Smârdan

5,69

Societatea Comercială FDEE Electrica
Focșani
Distribuție Muntenia Nord — S.A.

Focșani Vest

Dobrogea

Tarife zonale
pentru
introducerea de
energie electrică
în rețea — TG
(lei/MWh)

Tulcea

6,64

Tulcea

Societatea Comercială FDEE Electrica
Filești, Distribuție Muntenia Nord — S.A.

Brăila
Galați

Tarif mediu de
introducere

7,64

*) Nodurile din rețeaua electrică de distribuție exploatată de operatorul de distribuție, incluse în fiecare zonă de introducere
a energiei electrice în rețea.
NOTĂ: Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Tabelul 3. — Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea (TL)
Zone de
extragere
a energiei
electrice
din rețea (L)

Cod
zonă

Muntenia
de Nord

1L

Muntenia
de Sud

2L

Oltenia

3L

Noduri RET

Doicești, Târgoviște
Brazi, Teleajen
Stâlpu
Focșani Vest
Barboși, Filești, Smârdan
Lacu Sărat
București Sud, Fundeni
Domnești
Ghizdaru
Arefu, Bradu, Pitești Sud
Râureni, Stupărei, Lotru
Turnu Măgurele
Calafat, Cetate, Craiova Nord, Ișalnița
Drăgănești-Olt, Grădiște, Slatina
Porțile de Fier, Turnu Severin Est
Sărdănești, Târgu Jiu Nord, Urechești, Tânțăreni

Noduri RED*)

Târgoviște
Ploiești
Buzău
Focșani
Galați
Brăila
București
Ilfov
Giurgiu
Pitești
RâmnicuVâlcea
Alexandria
Craiova
Slatina
Drobeta-Turnu Severin
Târgu Jiu

Tarife zonale
pentru
extragerea
de energie
electrică
din rețea — TL
(lei/MWh)

8,64

7,00

6,30
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Zone de
extragere a
energiei
electrice din
rețea (L)

Banat

Cod
zonă

4L

Transilvania
de Sud

Transilvania
de Nord

Moldova

Dobrogea

5L

6L

7L

8L

Noduri RET

Noduri RED*)

Arad
Arad
Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiș, Râul Mare Retezat,
Deva
Paroșeni
Săcălaz, Timișoara
Timișoara
Iaz, Reșița

Reșița

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureș

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Sugag

Alba Iulia

Brașov, Dârste

Brașov

Sibiu Sud

Sibiu

Baia Mare 3, Roșiori
Baia Mare
Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Florești, Gădălin, Someș
Cluj-Napoca
Mărișelu
Oradea Sud
Oradea
Sălaj, Tihău

Zalău

Vetiș

Satu Mare

Bacău Sud, Gutinaș, Borzești

Bacău

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamț

FAI

Iași

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Cernavodă, Constanța Nord, Medgidia Sud

Constanța

Pelicanu, Mostiștea

Călărași

Gura Ialomiței

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de
extragere

Tarife zonale
pentru extragerea
de energie
electrică
din rețea — TL
(lei/MWh)

6,11

8,07

10,13

11,14

7,12

7,69

*) Nodurile din rețeaua electrică de distribuție exploatată de operatorul de distribuție, incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din rețea.
NOTĂ: Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind durata și periodicitatea vizitelor, greutatea și numărul pachetelor, precum și categoriile de
bunuri ce pot fi primite, păstrate și folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative
de libertate
În temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, al Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Persoanele aflate în executarea măsurilor
privative de libertate, denumite în continuare persoane private
de libertate, au dreptul de a primi vizite în spații special

amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului
de deținere, directă sau prin intermediul unor sisteme
electronice.
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(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soț sau de
soție ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu
consimțământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi
vizitată și de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului
locului de deținere.
Art. 2. — (1) În funcție de regimul de executare a pedepsei
și de conduita adoptată pe timpul detenției, persoanele private
de libertate pot primi vizite astfel:
a) cu dispozitive de separare (tip cabină);
b) fără dispozitive de separare.
(2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor
condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranță și
închis, persoanelor arestate preventiv și persoanelor
condamnate până la stabilirea regimului de executare a
pedepsei.
(3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor
condamnate cărora li se aplică regimul semideschis și deschis.
În mod excepțional, acest tip de vizită se poate acorda și
persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă
siguranță și închis, cu aprobarea directorului locului de deținere,
în condițiile art. 38 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006.
(4) Directorul locului de deținere poate dispune ca vizitele
persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul
semideschis și deschis să aibă loc în spații prevăzute cu
dispozitive de separare, atunci când:
— există informații cu privire la posibilitatea producerii unui
eveniment negativ;
— vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest
lucru;
— împotriva persoanelor private de libertate s-a declanșat
procedura disciplinară sau au fost sancționate disciplinar în
ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deținere de
droguri, medicamente fără prescripție medicală și obiecte
interzise sau pentru exercitarea de violențe.
(5) Directorul locului de deținere poate aproba vizite între
persoanele private de libertate, indiferent de regimul de
executare, în sectorul de acordare a drepturilor la vizite, în spații
prevăzute cu dispozitive de separare, în condițiile prevăzute de
art. 40 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
(6) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore,
în raport de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor și de
spațiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia
în cursul unei zile de o singură vizită.
(7) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau
mai multe persoane private de libertate, cu excepția situațiilor
prevăzute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(8) Pentru minorii privați de libertate, durata vizitei este de la
o oră la 3 ore.
(9) Periodicitatea exercitării dreptului persoanelor private de
libertate de a primi vizite este prevăzută în anexa nr. 1.
(10) Persoanele private de libertate beneficiază, în limitele
prevăzute în anexa nr. 1, de cel mult o vizită pe săptămână. În
aceleași condiții, minorii privați de libertate și femeile gravide ori
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care au născut, pe perioada în care îngrijesc copilul în locul de
deținere, beneficiază de cel mult două vizite pe săptămână.
Art. 3. — Persoanele private de libertate, cetățeni străini sau
apatrizi, pot fi vizitate în aceleași condiții ca și persoanele cu
cetățenie română.
Art. 4. — (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de
apărătorii lor în baza împuternicirii avocațiale înregistrate la
barou și a carnetului de avocat vizat la zi.
(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari
publici, executori judecătorești ori de alte persoane cu atribuții
oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare
a vizitelor.
(3) Persoanele private de libertate de altă cetățenie decât
cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de
deținere, de diplomați și funcționari consulari din cadrul
misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care
reprezintă interesele statului ai cărui cetățeni sunt cei vizitați.
(4) Întrevederile cu persoanele menționate la alin. (1)—(3)
sunt confidențiale și se desfășoară sub supraveghere vizuală în
spații special amenajate prevăzute cu dispozitive de separare
care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea
de înscrisuri și care nu afectează drepturile prevăzute în anexa
nr. 1.
Art. 5. — Persoanele private de libertate, internate în spitale
din afara sistemului penitenciar, pot fi vizitate cu aprobarea
directorului locului de deținere și cu avizul medicului în a căror
supraveghere se află, în prezența unui lucrător al sectorului de
acordare a drepturilor la pachet și vizită.
Art. 6. — (1) Persoanele sosite la vizită sunt obligate să își
dovedească identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate,
cu pașaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o
autoritate a statului ai cărui cetățeni sau rezidenți sunt.
(2) În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate
fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea
solicitantului, vizita nu se acordă.
Art. 7. — (1) Persoanele sosite în vizită sunt supuse
controlului de specialitate și celui antiterorist.
(2) Accesul vizitatorilor implică măsuri de control necesare
din motive de securitate, prin observare, palpare, control
corporal sau prin utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori
portabile de detectare a armamentului, muniției sau substanțelor
stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise.
(3) Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament,
muniție, substanțe halucinogene, droguri, medicamente ori
obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea
controlului, nu sunt admiși la vizită pentru o perioadă stabilită
de directorul penitenciarului, dar care nu poate fi mai mare de
6 luni.
(4) Accesul persoanelor private de libertate la vizită
presupune obligativitatea efectuării percheziției corporale
sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, percheziției
corporale amănunțite pentru vizita fără dispozitiv de separare și
acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru
asigurarea securității. Refuzul acceptării măsurilor de control din
partea vizitatorilor sau a persoanelor private de libertate
conduce la anularea vizitei.
(5) Vizitatorii care pot avea o influență negativă asupra
comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare
de ebrietate sau care încearcă să introducă substanțe, bunuri
ori obiecte interzise în locul de desfășurare a vizitei, precum și
cei despre care se dețin date și informații că ar putea periclita

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 891/27.XII.2007

siguranța locului de deținere nu sunt primiți la vizită, prin
dispoziție a directorului locului de deținere.
Art. 8. — Nerespectarea regulilor privind acordarea și
desfășurarea vizitei atrage întreruperea sau, după caz,
încetarea acesteia, iar motivele se consemnează de către cel
care a luat măsura într-un registru special destinat. În aceste
situații, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.
Art. 9. — (1) În situația nașterii copilului persoanei private de
libertate ori a decesului unui membru de familie sau al unei rude
până la gradul al IV-lea inclusiv, directorul unității poate aproba
ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise,
să beneficieze de o vizită în afara celor prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Vizita prevăzută la alin. (1) se poate acorda fără dispozitiv
de separare.
Art. 10. — (1) Persoanele private de libertate au dreptul de
a primi, prin sectorul vizite, bunuri de natura celor prevăzute în
anexa nr. 2.
(2) Greutatea unui pachet cu bunuri ce pot fi primite, păstrate
și folosite de persoanele private de libertate, în condițiile
prevăzute de art. 55 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a
Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, nu va
depăși 10 kg. Numărul pachetelor ce pot fi primite lunar este
egal cu cel al vizitelor la care persoanele private de libertate au
dreptul conform anexei nr. 1.
(3) Sancțiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a
primi vizite pe o perioadă de cel mult 3 luni nu afectează dreptul
de a primi bunuri.
(4) Primirea, folosirea și păstrarea bunurilor se fac cu
respectarea regulilor de igienă și a măsurilor de siguranță
impuse de administrația locului de deținere.
(5) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea,
deținerea și portul bunurilor și obiectelor din metale și pietre
prețioase.
Art. 11. — (1) Persoanele private de libertate nu pot primi
prin pachet produse alimentare, dulciuri, legume, fructe, cafea,
țigări, apă minerală, băuturi răcoritoare, produse cosmetice și
de întreținere, detergenți, baterii pentru aparatura audio, precum
și orice alte produse în care se pot disimula droguri, substanțe
toxice ori care prin controlul specific pot fi deteriorate sau în
cazul cărora activitatea de control contravine normelor igienicosanitare.
(2) Produsele din categoria celor enumerate la alin. (1) pot fi
achiziționate numai de la punctul comercial care funcționează
în incinta locului de deținere, cu respectarea art. 56 alin. (2) din
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
(3) Se interzice vânzarea către persoanele private de
libertate a produselor alimentare care necesită încălzire,
coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea
consumului, cu excepția cafelei.
(4) Persoanele private de libertate nu pot primi prin pachet
medicamente. Medicamentele prescrise de medicii specialiști
pot fi achiziționate din sumele la dispoziția persoanelor private
de libertate, prin grija medicului locului de deținere. Aceste

cheltuieli nu afectează cuantumul săptămânal al sumelor din
care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături.
(5) De la punctul comercial pot fi achiziționate și produse
dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, direct sau pe bază de
solicitare scrisă, în cazul bunurilor de folosință îndelungată sau
al celor care nu se regăsesc printre cele comercializate în mod
curent.
Art. 12. — Cu ocazia primirii, bunurile și obiectele destinate
persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezența
acestora, controlului specific executat de personalul anume
desemnat de către directorul locului de deținere.
Art. 13. — (1) Plafonul săptămânal al sumei cu care
persoanele private de libertate pot efectua cumpărături de la
punctele comerciale înființate în cadrul unităților de deținere
reprezintă jumătate din salariul minim brut pe economie.
(2) În situația achiziționării unor bunuri de folosință
îndelungată, permise a fi păstrate sau folosite pe perioada
executării pedepsei, directorul locului de deținere poate aproba
folosirea unei sume mai mari decât cea prevăzută la alin. (1),
însă totalul cheltuielilor efectuate nu poate depăși plafonul
aferent lunii respective.
Art. 14. — Dispozițiile prezentului ordin se aplică în mod
corespunzător persoanelor reținute, arestate preventiv, precum
și minorilor față de care s-a luat măsura educativă a internării
într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ.
Art. 15. — Persoanele private de libertate nu pot cumpăra,
primi, deține sau folosi bunuri și obiecte de genul celor
prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 16. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 17. — (1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a
prezentului ordin, directorii locurilor de deținere dispun măsuri
de diversificare a gamei de bunuri prevăzute la art. 11 alin. (1),
ce pot fi achiziționate de către persoanele private de libertate
de la punctele comerciale din incintă.
(2) În această perioadă persoanele private de libertate pot
primi alimente și bunuri de natura celor prevăzute la art. 11
alin. (1), cu excepția produselor alimentare semipreparate,
preparate sau gătite, ușor alterabile ori care necesită încălzire,
coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea
consumului, ori a produselor a căror valabilitate este expirată.
Se interzice primirea bunurilor care nu prezintă sigiliul
producătorului sau care, în urma controlului specializat, pot
suferi modificări ori deteriorări.
(3) După acest termen bunurile prevăzute la art. 11 alin. (1)
pot fi achiziționate numai de la punctele comerciale din incinta
locurilor de deținere.
Art. 18. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 19. — La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
ministrului justiției nr. 3.131/C/2003 privind durata și
periodicitatea vizitelor, numărul și greutatea pachetelor cu
alimente, precum și bunurile care pot fi primite, păstrate și
folosite de către persoanele aflate în executarea pedepselor
privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 840 din 26 noiembrie 2003, se abrogă.

Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
București, 28 noiembrie 2007.
Nr. 3.042/C.
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ANEXA Nr. 1

P E R I O D I C I TAT E A A C O R D Ă R I I V I Z I T E L O R

1. Arestați preventiv:
— majori — 4 vizite/lună;
— minori și femei gravide ori care au născut, pe perioada în
care îngrijesc copilul în locul de deținere — 6 vizite/lună.
2. Condamnați cărora li se aplică regimul de maximă
siguranță:
— 2 vizite/lună.
3. Condamnați cărora li se aplică regimul închis și persoane
condamnate până la stabilirea regimului de executare a
pedepsei:
— majori — 3 vizite/lună;

— minori și femei gravide ori care au născut, pe perioada în
care îngrijesc copilul în locul de deținere —5 vizite/lună.
4. Condamnați cărora li se aplică regimul semideschis și
deschis:
— majori — 4 vizite/lună;
— minori și femei gravide ori care au născut, pe perioada în
care îngrijesc copilul în locul de deținere — 6 vizite/lună.
5. Minori sancționați cu internarea într-un centru de
reeducare:
— 8 vizite/lună.
ANEXA Nr. 2

BUNURILE

ce pot fi primite, păstrate și folosite de către persoanele private de libertate
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor și obiectelor

I. Articole de îmbrăcăminte și cazarmament
1. Lenjerie de corp (maiouri, chiloți,
bluze de corp, indispensabili)
2. Pijamale/cămăși de noapte
3. Pulovere
4. Cojoc, palton, pardesiu
5. Pantaloni scurți
6. Fular
7. Ciorapi
8. Încălțăminte
9. Mănuși
10. Bretele sau curea pentru pantaloni
11. Papuci
12. Șapcă, pălărie, căciulă, basc, fes
13. Basmale
14. Lenjerie pentru pat (cearșafuri, fețe pernă)
15. Față de masă — pentru mesele din dotarea
camerelor de deținere
16. Costum de haine sau pantalon și sacou
17. Rochii
18. Fuste sau pantaloni
19. Bluze, tricouri
20. Cămăși
21. Cravată
II. Articole pentru igiena personală
1. Prosoape
2. Batiste
3. Pieptene sau perie pentru păr,
cu excepția celor din metal
4. Perie de dinți
5. Aparat de uscat părul
6. Unghieră fără cuțit
7. Lighean din material plastic
pentru igiena personală a femeilor
8. Perii pentru haine și încălțăminte
9. Brâu

Cantitatea

10 bucăți
2 bucăți
2 bucăți
1 bucată
2 bucăți
1 bucată
10 perechi
2 perechi
1 pereche
1 bucată
1 pereche
1 bucată
2 bucăți
2 bucăți*)
2 bucăți*)
2 bucăți
2 bucăți
2 bucăți
5 bucăți
5 bucăți
2 bucăți
4 bucăți
5 bucăți
1 bucată
2 bucăți
1 bucată*)
1 bucată
1 bucată
2 bucăți
1 bucată**)
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor și obiectelor

10. Ochelari de vedere
11. Proteze

Cantitatea

în raport de nevoi**)
în raport de nevoi**)

III. Alte obiecte și bunuri
1. Genți sau sacoșe
2 bucăți
2. Ceas de mână
1 bucată
3. Obiecte de podoabă (inele, cercei, lănțișoare etc.), maximum 3 bucăți
cu excepția celor din metale și pietre prețioase
din fiecare
4. Brichetă, pentru fumători
2 bucăți
5. Pix, creion
2 bucăți
6. Hârtie de scris și de xerox
în raport de nevoi
7. Plicuri și timbre
în raport de nevoi
8. Ace pentru cusut
2 bucăți
9. Ață pentru cusut
2 papiote
10. Dispozitiv mecanic pentru deschiderea conservelor
1 bucată
11. Farfurii/castroane din material plastic/metal
1 bucată
12. Lingură, furculiță, linguriță
câte o bucată
13. Pahar, cană din material plastic/metal
câte o bucată
14. Fierbător
1 bucată*)
15. Filtru de cafea
1 bucată*)
16. Televizor cu diagonala de maximum 51 cm
1 bucată*)
17. Aparate audio cu baterii,
1 bucată*)
cu dimensiuni cumulate (L+l+h) de maximum 30 cm
18. Instrumente muzicale
în raport de nevoi***)
19. Joc de șah, table, rummy, cărți de joc etc.
câte un set
20. Costume pentru activități artistice
în raport de nevoi***)
21. Materiale și echipament pentru practicarea
în raport de nevoi***)
activităților sportive, după cum urmează: trening,
tricou, șort, pantofi de sport, mingi de volei, fotbal,
tenis de câmp sau de masă, rachete ori palete,
fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoare
22. Fotografii
în număr rezonabil
23. Obiecte și diferite materiale de uz personal
în număr rezonabil
cu semnificații religioase
24. Materiale pentru desfășurarea unor activități
în număr rezonabil***)
ocupaționale, cărți, broșuri, reviste cu conținut
religios, beletristic, științific sau tehnic
25. Materiale pentru desfășurarea unor activități
tip hobby și ocupaționale*)
*) Cu aprobarea directorului locului de deținere.
**) Cu recomandarea medicului.
***) Cu aprobarea directorului locului de deținere, în raport de spațiile de depozitare existente.
ANEXA Nr. 3

OBIECTELE

interzise a fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către persoanele private de libertate,
aflate în locurile de deținere
A. Arme și obiecte periculoase
• Arme de foc și arme albe, reale sau imitații
• Obiecte din orice material transformate în armă albă sau
de foc, obiectele ascuțite ori tăioase, confecționate sau
introduse clandestin în penitenciar
• Obiecte care sunt permise a fi deținute (unghieră sau pilă,
desfăcătoare de conserve), care au fost modificate, pixuri,
pieptene, umerașe, cârlige de rufe etc., confecționate din metal

• Obiectele furnizate de administrația locului de deținere, care
se află în alt loc decât cele autorizate (ustensile de bucătărie,
scule și unelte folosite în ateliere, ustensile de frizerie) sau care
pot fi utilizate în alte scopuri decât cele stabilite prin
regulamentul de ordine interioară
• Bare, lanțuri din fier sau alte materiale, picioare de pat, de
masă, de scaune, precum și alte obiecte de acest gen, pietre
ori alte obiecte care pot fi utilizate ca arme de atac
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• Corzi, sfori elastice sau rigide, precum și sfori confecționate
din articole de îmbrăcăminte, cazarmament sau alt tip de
material
• Brichete metalice
B. Alimente și băuturi
• Acumularea de produse alimentare care prezintă risc de
alterare
• Băuturi alcoolice, fructe fermentate sau în proces de
fermentare și lămâi
C. Aparate electronice (pentru vizualizare și receptare de
imagini sau sunet și playere de muzică sau jocuri)
• Aparate de radio și radiocasetofoane care să aibă
încorporată opțiunea de înregistrare
• Playere de tip iPod
• Dispozitive mobile de redare sau citire de pe CD, care
dispun de opțiunea de înregistrare
• Playere MP3, atunci când acest gen de aparate permit
stocarea și transferul de date
• Video sau DVD, playere ori recordere
• Decodoarele de pay-TV și de canale digitale
• Dispozitive care înregistrează imagini în orice format
(analogic-video sau digital-DVD)
• Console video
• Casete, CD-uri, DVD-uri sau alte suporturi externe de
stocare, primite prin pachete ori aduse de persoanele private de
libertate la revenirea din permisiunea de ieșire din penitenciar,
cu excepția celor cu licență, care conțin muzică și jocuri video și
au sigiliul producătorului
• Căștile prevăzute cu cadru metalic și difuzoarele
neîncorporate în aparat
• Alte echipamente care au funcții de înregistrare și stocare
D. Alte tipuri de aparatură
• Aparate foto, aparate de emisie-recepție sau aparate
similare, dispozitive externe ori încorporate de poziționare
globală (GPS) sau cu posibilități de transmitere a imaginilor și
sunetelor în timp real ori înregistrate, binocluri, lanterne și
telefoane, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 127 alin. (7) și
(8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.897/2006
• Aparate de încălzit, reșouri, fierbătoare atipice, lămpi,
cabluri și materiale electrice, prelungitoare electrice cu lungimea
mai mare de 3 m
• Ventilatoare sau aparate de aer condiționat
• Baterii, cu excepția celor cumpărate de la punctele
comerciale de incintă
• Încărcătoare de acumulatori, transformatoare de curent sau
acumulatori
• Obiectele autorizate care, fie din cauza caracteristicilor lor,
fie prin modificare ulterioară, pot avea încorporate elemente sau
funcții proprii oricărei categorii de obiecte interzise (articole de
telefonie mobilă, fotografiere, GPS etc.)
• Articole care pot prezenta un risc pentru persoanele private
de libertate sau personalul locului de deținere
E. Diferite obiecte
• Ace fabricate industrial sau manual, material medical de
chirurgie
• Seringi, în alte condiții decât cele stabilite de medicul locului
de deținere și aprobate de directorul locului de deținere
• Aparate și ace pentru tatuat
• Materiale pentru activități sportive, care nu pot fi controlate
fără a fi deteriorate
• Mașini de scris
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• Flacoane cu produse de parfumerie cu alcool (parfum,
loțiuni pentru masaj etc.), precum și cele cu un volum de peste
330 ml
• Orice fel de produs de igienă personală, de parfumerie sau
cosmetică, dacă nu a fost furnizat de locul de deținere sau
achiziționat de la punctul comercial din incinta locului de deținere
F. Articole vestimentare și de cazarmament
• Lenjerie de pat și articolele vestimentare care prezintă riscul
de a fi deteriorate în timpul controlului, precum și acumularea
de astfel de articole peste cantitățile permise
• Genți, valize sau orice alt articol similar care conține
elemente metalice, căptușeli, pereți dubli sau care prezintă riscul
de a fi deteriorate în timpul controlului ori care pot fi modificate
pentru a se obține astfel obiecte contondente, tăioase sau
ascuțite
• Măști, peruci, meșe, mustăți și bărbi false și orice alt fel de
obiecte a căror utilizare poate conduce la schimbarea
fizionomiei
• Articole vestimentare similare sau asemănătoare cu
uniformele și însemnele de identificare ale personalului
G. Substanțe toxice, medicamente
• Substanțe toxice și stupefiante
• Medicamente care nu au fost prescrise de serviciul medical
din locul de deținere sau medicamentele prescrise pe care
pacientul le acumulează în mod nejustificat
• Sprayuri de orice fel
• Adezivi, vopsele, grunduri, lacuri de orice fel, cu excepția
adezivilor folosiți pentru lipirea corespondenței, achiziționați de
la punctul comercial din incinta locului de deținere
H. Documente, bani și obiecte de valoare
• Documente de identitate (carte de identitate, pașaport,
carnet de conducere etc.), cu excepția actelor de identitate sau
a ecusoanelor emise de locul de deținere
• Fotografii personale de dimensiunile cerute pentru actele
de identitate sau cele care, prin modificare, pot fi folosite pentru
confecționarea unui astfel de document
• Monede și bancnote din moneda națională sau dintr-o
monedă străină
• Instrumente de plată, cu excepția celor puse la dispoziție de
locul de deținere
• Cartele telefonice, cu excepția celor achiziționate de la
punctul comercial din incinta locului de deținere
• Obiecte din metale sau pietre prețioase ori obiecte de artă,
de cult, cărți, ceramică etc. asupra cărora există suspiciunea că
sunt obiecte de patrimoniu sau de valoare
I. Echipamente și aparatură informatică
• Calculatoare personale și echipamentele informatice care
nu respectă reglementările privind utilizarea și deținerea de
calculatoare, stabilite prin decizie a directorului general al
Administrației Naționale a Penitenciarelor.
J. Diverse
• Animale și plante
• Embleme, etichete autoadezive, publicații, pancarte și
postere reprezentând simboluri neconstituționale, rasiste,
xenofobe, pornografice, care atentează la libertatea religioasă
sau ideologică, aduc atingere demnității umane sau reprezintă
organizații teroriste ori incită la violență
• Ștampile, parafe sau matrițe
• Componente electronice, piese sau subansambluri
provenite din dezmembrarea diferitelor bunuri
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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 S U P R AV E G H E R E
A P R E L U C R Ă R I I D AT E L O R C U C A R A C T E R P E R S O N A L
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECIZIE
cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență
de tipul birourilor de credit
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2)
lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005,
având în vedere prevederile art. 5, 12 și 17 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare,
în aplicarea dispozițiilor art. 8 și 10 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare riscurile pentru viața intimă, familială și privată a persoanelor fizice, prezentate de prelucrarea datelor
cu caracter personal prin mijloace automatizate, de natură a evalua aspecte precum credibilitatea sau solvabilitatea,
ținând seama că operațiunile realizate asupra datelor cu caracter personal incluse în sistemele de evidență de tipul
birourilor de credit constituie prelucrare de date cu caracter personal supusă prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și
completările ulterioare, care este susceptibilă de a prezenta riscuri speciale pentru dreptul la viață intimă, familială și privată,
luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter
personal sunt supuse prelucrării în cadrul sistemelor de evidență de tipul birourilor de credit, datorită naturii datelor prelucrate și
scopului prelucrării acestor date,
pentru evitarea producerii unor abuzuri în activitatea de înscriere a datelor personale în sistemele de evidență de tipul
birourilor de credit, care pot produce efecte asupra unui număr considerabil de cetățeni,
având în vedere interesul legitim al instituțiilor financiare și de credit de a adopta politici și proceduri eficiente de cunoaștere
a clientelei și de prevenire a utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii,
văzând Referatul de aprobare nr. 5.332 din 13 octombrie 2006 privind propunerea emiterii unei decizii cu privire la
prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit,
președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta
decizie.
Art. 1. — Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în
cadrul unor sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, în
scopul evaluării solvabilității, al reducerii riscului la creditare și al
determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice,
cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției
datelor personale, a reglementărilor din domeniul financiarbancar, precum și a dispozițiilor prezentei decizii.
Art. 2. — În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se
definesc astfel:
a) sisteme de evidență de tipul birourilor de credit — orice
bază de date organizată în sistem centralizat și gestionată de o
entitate de drept privat, care cuprinde datele cu caracter
personal comunicate în legătură cu activitățile desfășurate de
instituțiile financiare și de credit, autorizate potrivit legii, în scopul
evaluării solvabilității, al reducerii riscului la creditare și al
determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice;
aceste baze de date pot fi consultate numai de către entitățile
participante la sistem;
b) birou de credit — entitatea de drept privat care
gestionează sistemul de evidență definit la lit. a); biroul de credit
are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul
Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;
c) participant — orice entitate de drept privat care transmite
către un sistem de evidență de tipul birourilor de credite datele
cu caracter personal colectate în legătură cu solicitarea/

acordarea unui credit, în baza unui contract încheiat cu biroul
de credit, și care consultă pe bază de reciprocitate datele
transmise de către ceilalți participanți; participanții au calitatea
de operator de date cu caracter personal în sensul Legii
nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pot fi
participanți la sistemele de evidență de tipul birourilor de credit
numai instituțiile financiare și de credit definite potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, și potrivit
Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 266/2006, precum și societăți de asigurări pentru
produsele de tip credit;
d) date negative — informațiile referitoare la întârzierile la
plată a obligațiilor decurgând din relațiile de creditare a
persoanelor fizice;
e) date pozitive — informațiile referitoare la creditele
acordate debitorilor persoane fizice, de natură a contribui la
evaluarea gradului de îndatorare și a bonității acestora;
f) date referitoare la inadvertențe — informațiile
neconcordante, rezultate din documentele prezentate la data
solicitării creditului, din culpa solicitantului;
g) date referitoare la fraudulenți — informațiile privind
săvârșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-
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bancar, în relația directă cu un participant, constatate prin
hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori
prin acte administrative necontestate;
h) date sensibile — datele cu caracter personal reglementate
de art. 7 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. — (1) Prelucrările efectuate în sisteme de evidență de
tipul birourilor de credit pot avea ca obiect numai datele cu
caracter personal care sunt relevante și neexcesive în raport cu
scopurile menționate la art. 1 și numai în legătură cu activitatea
de creditare.
(2) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în
sisteme de evidență de tipul birourilor de credit nu se pot efectua
asupra datelor sensibile și a datelor reglementate de art. 10 din
Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu
excepția datelor privind fraudulenții, în înțelesul prezentei decizii.
(3) Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate în cadrul
unor sisteme de evidență de tipul birourilor de credit sunt
următoarele:
a) date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele,
inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de
telefon fix/mobil, codul numeric personal;
b) date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data
acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate,
sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a
restanței, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului,
starea contului;
c) date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data
acordării, data scadenței, sumele acordate, sumele datorate,
starea contului, data închiderii contului, valuta creditului,
frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa
angajatorului;
d) date referitoare la fraudulenți: fapta comisă, numărul și
data hotărârii judecătorești/actului administrativ, denumirea
emitentului;
e) date referitoare la inadvertențe.
(4) Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal pot
fi prelucrate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit
sunt împrumutații, codebitorii și giranții.
Art. 4. — (1) Birourile de credit colectează date cu caracter
personal exclusiv de la participanți.
(2) Participanții au obligația de a transmite date exacte și
corecte către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit.
(3) Birourile de credit sunt obligate să efectueze demersuri în
vederea remedierii deficiențelor constatate în legătură cu
caracterul inexact sau incomplet al informațiilor.
(4) Datele înregistrate în sisteme de evidență de tipul
birourilor de credit pot fi actualizate, modificate, completate sau
șterse fie direct de către participantul care a transmis datele, fie
de către biroul de credit, la cererea sau în acord cu participantul.
(5) Operațiunile prevăzute la alin. (4) pot avea loc inclusiv ca
urmare a exercitării de către persoana vizată a drepturilor
prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările
ulterioare, în baza unei solicitări a Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în
temeiul unei hotărâri judecătorești.
(6) Este interzis accesul sau furnizarea datelor înregistrate în
sisteme de evidență de tipul birourilor de credit către terți, cu
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excepția autorităților și instituțiilor publice, în cazurile și cu
respectarea condițiilor prevăzute de lege.
Art. 5. — (1) Datele negative se transmit către sistemele de
evidență de tipul birourilor de credit după 30 de zile de la data
scadenței.
(2) Datele pozitive se transmit după data încheierii
contractului dintre participant și persoana fizică.
(3) Datele referitoare la inadvertențe se transmit după
stabilirea culpei solicitantului care a furnizat informații
neconcordante, de către compartimentele competente ale
participanților, cu respectarea dispozițiilor art. 8 alin. (4) din
prezenta decizie.
(4) Datele referitoare la fraudulenți se transmit după luarea la
cunoștință despre rămânerea definitivă sau, după caz,
irevocabilă a hotărârii judecătorești ori după data la care a
devenit executoriu un act administrativ necontestat, prin care
s-a stabilit vinovăția persoanei fizice aflate în relație cu un
participant, cu respectarea dispozițiilor art. 8 alin. (4) din
prezenta decizie.
Art. 6. — (1) Datele cu caracter personal ale solicitanților de
credit care au renunțat la cererea de credit sau a căror cerere a
fost respinsă sunt stocate în sistemele de evidență de tipul
birourilor de credit și dezvăluite participanților pentru cel mult
6 luni de la data transmiterii datelor către biroul de credit.
(2) Datele negative sunt stocate în sistemele de evidență de
tipul birourilor de credit și dezvăluite participanților pentru
perioada necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar
nu mai mult de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau
de la data ultimei actualizări transmise, în cazul neachitării
restanțelor până la data respectivă.
(3) Datele pozitive sunt stocate în sistemele de evidență de
tipul birourilor de credit și dezvăluite participanților pentru
perioada necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar
nu mai mult de 4 ani de la data ultimei actualizări transmise.
(4) Datele referitoare la inadvertențe și datele referitoare la
fraudulenți sunt stocate în sistemele de evidență de tipul
birourilor de credit și dezvăluite participanților pentru perioada
necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar nu mai mult
de 4 ani de la data transmiterii în aceste sisteme.
Art. 7. — La expirarea termenelor prevăzute la art. 6, datele
cu caracter personal se șterg din sistemele de evidență de tipul
birourilor de credit sau sunt transformate, după caz, în date
anonime și prelucrate în scopuri statistice.
Art. 8. — (1) Datele cu caracter personal ale solicitanților de
credit se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor
de credit numai cu acordul scris al persoanei vizate, obținut de
participanți la data depunerii cererii de credit.
(2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea
comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit
către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai
după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în
scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu
privire la întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu
cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.
(3) Datele pozitive se transmit către sistemele de evidență
de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, în
scris, a persoanei vizate, realizată de către participanți la data
încheierii contractului.
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(4) Datele referitoare la inadvertențe și la fraudulenți se
transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit
numai după înștiințarea prealabilă a persoanei vizate, în scris,
telefonic, prin SMS sau e-mail, realizată de către participanți,
înainte de data transmiterii.
Art. 9. — (1) Participanții sunt obligați să furnizeze persoanei
vizate la data înștiințării prealabile prevăzute la art. 8, în mod
clar și exact, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv
cele cu privire la:
a) datele cu caracter personal transmise;
b) identitatea biroului sau birourilor de credit către care sunt
transmise datele;
c) categoriile de participanți la birourile de credit către care
sunt transmise datele;
d) perioada sau perioadele de stocare a datelor în cadrul
sistemelor de evidență de tipul birourilor de credit;
e) modalitățile concrete de exercitare a dreptului de acces,
de intervenție și de opoziție, în relația cu participantul și cu
biroul/birourile de credit.
(2) Participanții și birourile de credit sunt obligați să ia măsuri
corespunzătoare pentru a asigura respectarea drepturilor de
acces, de intervenție și de a nu fi supus unei decizii automate
individuale, prevăzute la art. 13, 14 și 17 din Legea nr. 677/2001,
cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru motive întemeiate și legitime, legate de situații
particulare justificate, persoanele fizice se pot opune ca datele
lor cu caracter personal să fie transmise sau prelucrate ulterior
în sistemele de evidență de tipul birourilor de credit.
Art. 10. — Participanții și birourile de credit sunt obligați să
adopte măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare
pentru protejarea datelor cu caracter personal în condițiile art. 19
și 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările
ulterioare. Pot avea acces la datele cu caracter personal stocate
în sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai
persoanele autorizate.
Art. 11. — Prevederile prezentei decizii nu se aplică
prelucrărilor de date efectuate de operatorii de date cu caracter
personal din alte domenii de activitate, având ca scop ținerea
evidenței rău-platnicilor și evaluarea solvabilității propriilor clienți
persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
protecției datelor personale.
Art. 12. — Încălcarea dispozițiilor prezentei decizii poate
atrage răspunderea contravențională, potrivit Legii nr. 677/2001,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 13. — Prezenta decizie intră în vigoare în termen de
60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu
București, 15 decembrie 2007.
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