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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenþa ºi asigurarea securitãþii turiºtilor
în structurile de primire turistice
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele cu privire la accesul, evidenþa ºi asigurarea securitãþii turiºtilor în structurile de primire turistice, cuprinse în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Agenþii economici care deþin sau administreazã
structuri de primire turistice Ñ hoteluri, moteluri, vile, cabane,
campinguri, sate de vacanþã, bungalouri, pensiuni turistice,
ferme agroturistice ºi alte unitãþi cu funcþie de cazare turisticã, indiferent de forma de proprietate Ñ au obligaþia de a
respecta ºi de a aplica integral prevederile prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Nerespectarea regulilor prevãzute la pct. 1Ñ5
ºi 7Ñ9 din Normele cu privire la accesul, evidenþa ºi asigurarea securitãþii turiºtilor în structurile de primire turistice
constituie contravenþii, dacã, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracþiuni ºi se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea regulilor stabilite la pct. 7, cu amendã
de la 200.000 lei la 400.000 lei;

b) nerespectarea regulilor prevãzute la pct. 2, 3 ºi 5, cu
amendã de la 400.000 lei la 600.000 lei;
c) nerespectarea regulilor stabilite la pct. 1, 4, 8 ºi 9, cu
amendã de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Contravenþiile se constatã ºi amenzile se
aplicã de cãtre reprezentanþii împuterniciþi ai Ministerului
Turismului ºi de cãtre organele de specialitate ale Poliþiei
Române.
În cazul repetãrii contravenþiilor sus-menþionate, împuterniciþii Ministerului Turismului pot retrage brevetul de turism
al directorului structurii de primire turistice respective.
Art. 5. Ñ Dispoziþiile prezentei hotãrâri se completeazã
cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 6. Ð Prezenta hotãrâre intrã în vigoare dupã 15 zile
de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Bucureºti, 30 ianuarie 1996.
Nr. 41.
ANEXÃ
NORME

cu privire la accesul, evidenþa ºi asigurarea securitãþii turiºtilor în structurile de primire turistice
1. Cazarea turiºtilor se face la orice orã din zi ºi din operative, la sosirea acestora, ºi sã asigure completarea fornoapte, în ordinea sosirii ºi în limita locurilor disponibile, mularului Fiºã de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor pentru
þinându-se seama, cu prioritate, de obligaþiile asumate ante- fiecare turist.
rior (contracte ºi rezervãri confirmate), cu informarea anticiFiºele de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor sunt forpatã asupra tarifului pentru o zi, aferent spaþiului închiriat. mulare înseriate, cu regim special, care înlocuiesc cãrþile de
Cazarea se face fãrã nici o discriminare cu privire la imobil. Datele pe care le conþine fiecare fiºã sunt cele precetãþenie, naþionalitate, domiciliu, convingeri politice sau relivãzute în anexa care face parte din prezentele norme.
gioase.
Completarea fiºelor se face în momentul sosirii, de cãtre
Administraþiile structurilor de primire turistice (hoteluri,
fiecare turist, pe baza actelor de identitate, care pentru
moteluri, cabane, sate de vacanþã, bungalouri, pensiuni,
ferme agroturistice ºi alte unitãþi cu funcþie de cazare turis- cetãþenii români sunt: buletinul de identitate, paºaportul, carticã) au obligaþia sã asigure ordinea, liniºtea publicã ºi bunele netul de marinar sau licenþa de zbor, pentru cetãþenii strãmoravuri, precum ºi securitatea turiºtilor ºi a bunurilor ce le ini sunt: paºaportul, carnetul de identitate, legitimaþia
provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau
aparþin, în incinta unitãþilor.
2. Lucrãtorii de la recepþiile structurilor de primire turis- licenþa de zbor, iar pentru militarii în termen ºi elevii instituþiilor militare de învãþãmânt
sunt: buletinul
de identitate Only
sau,
tice sunt obligaþi by
sã CVISION
înscrie pe toþi
turiºtii în evidenþele
Compression
Technologies’
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dupã caz, documentele de identitate militare (carnetul de ser- de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor ºi înregistrarea în
viciu sau legitimaþia).
celelalte documente de evidenþã operativã, în vederea achiEste interzisã cazarea oricãrei persoane care nu posedã tãrii contravalorii serviciilor prestate de cãtre structurile de
act legal de identitate.
primire turistice.
Fiºele de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor, comple6. Structurile de primire turistice care au închiriat camere
tate ºi semnate de turiºtii cazaþi, se preiau, împreunã cu ce sunt folosite ca sedii de firme vor asigura, în limita posiactele de identitate, de cãtre recepþioneri, care sunt obligaþi bilitãþilor, acces separat pentru personalul ºi vizitatorii acessã confrunte datele din fiºe cu cele din actul de identitate, tora.
sã semneze fiºele pentru confirmarea completãrii corecte a
7. În hotelurile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri
acestora ºi sã restituie actele de identitate titularilor.
se introduce obligatoriu tichetul-legitimaþie, pentru identificarea
Rãspunderea pentru completarea corectã a fiºelor de persoanelor cazate, inclusiv pentru personalul firmelor.
anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor revine recepþionerilor.
Atunci când clienþii nu sunt cunoscuþi, personalul de la
Fiºele de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor se întoc- recepþia hotelului le va solicita tichetul-legitimaþie la înmânarea
mesc în douã exemplare, iar pentru evitarea utilizãrii indi- cheii camerei în care sunt cazaþi.
goului, acestea sunt realizate din hârtie chimizatã.
8. Administraþiile structurilor de primire turistice rãspund
Originalele fiºelor de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºti- de paza, securitatea ºi integritatea bunurilor turiºtilor, în conlor, grupate în ordine alfabeticã, pentru români ºi, respectiv, formitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând mãsupentru strãini, se pun zilnic la dispoziþia organelor de poli- rile ºi dotãrile necesare în acest scop.
þie.
De asemenea, asigurã amenajãri corespunzãtoare pentru
Copiile fiºelor de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor, asigurarea valorilor predate de turiºti spre pãstrare la recepgrupate în acelaºi mod ca ºi originalele, rãmân la structu- þie, luând, totodatã, ºi mãsuri de afiºare a unor anunþuri în
rile de primire turistice.
acest sens.
Fiºele de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor se arhi9. Personalul structurilor de primire turistice este obligat,
veazã, cu termen de pãstrare 5 ani, astfel: originalele, la orgaîn cadrul atribuþiilor de serviciu, sã ia mãsuri de prevenire
nele de poliþie, ºi copiile, la structurile de primire turistice.
a infracþiunilor ºi a altor fapte antisociale în incinta acestora.
Fiind formulare înseriate ºi având regim special, fiºele de
În cazul sãvârºirii unor asemenea fapte, al deþinerii de date
anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor se tipãresc centralizat
referitoare la comportarea suspectã a unor turiºti sau al sesiîn unitãþi tipografice abilitate de Ministerul Turismului, unitãþile
zãrii pregãtirii unor acte infracþionale, se vor comunica de
respective asigurând evidenþa ºi distribuirea acestora contra
urgenþã, prin recepþionerul de serviciu sau prin administracost.
torul structurii de primire turistice, organelor de poliþie, cele
Obligaþia procurãrii acestor formulare revine deþinãtorilor
constatate sau observate.
ºi administratorilor structurilor de primire turistice.
Personalul structurilor de primire turistice va contribui la
3. Modalitãþile de predare-preluare a fiºelor de anunþare
soluþionarea situaþiilor care dau naºtere la tulburarea liniºtii
a sosirii ºi plecãrii turiºtilor vor fi stabilite de comun acord
ºi odihnei turiºtilor în incinta structurilor de primire turistice,
de cãtre unitãþile de poliþie teritoriale ºi de cãtre structurile
pânã la sosirea organelor de poliþie, atunci când este necede primire turistice.
Copiile fiºelor de anunþare a sosirii ºi plecãrii turiºtilor, sarã intervenþia acestora.
Administraþiile ºi personalul de la recepþia structurilor de
aflate la recepþia structurilor de primire turistice, precum ºi
primire
turistice de toate tipurile au obligaþia de a informa
celelalte documente de evidenþã ºi gestiune vor fi puse la
dispoziþie, pentru verificãri, la cererea lucrãtorilor de poliþie, organele de poliþie despre apariþia persoanelor care au
sãvârºit infracþiuni ºi care au fost date în urmãrire, precum
în cazuri justificate.
4. Cazarea minorilor sub 14 ani este permisã numai în ºi a altor persoane cunoscute ca: traficanþi, turbulenþi, procazurile în care aceºtia sunt însoþiþi de pãrinþi sau de repre- stituate, proxeneþi etc. În acest sens, întregul personal al
structurilor de primire turistice trebuie sã cunoascã modul ºi
zentanþi legali.
Se excepteazã de la aceastã regulã minorii aflaþi în dru- posibilitãþile de anunþare cât mai urgentã a organelor de polimeþie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acþiuni similare, þie.
10. În conformitate cu dispoziþiile legale, spaþiul de cazare
însoþiþi de cadre didactice, antrenori ºi ghizi din partea orgaconstituie reºedinþa temporarã a turistului ºi, în consecinþã,
nizatorilor acþiunilor respective.
5. În scopul asigurãrii protecþiei turiºtilor, personalului struc- acest spaþiu este inviolabil, cu excepþia situaþiilor care pun
turilor de primire turistice îi este interzis sã dea relaþii ºi infor- în pericol viaþa, integritatea ºi bunurile turiºtilor, precum ºi
maþii cu privire la sejurul turiºtilor în aceste unitãþi, fãrã baza materialã a structurilor de primire turistice.
Controlul în spaþiul de cazare ocupat de turist este peracordul acestora.
Vizitarea turiºtilor în structurile de primire turistice este mis numai în condiþiile prevãzute de lege.
11. Instruirea personalului structurilor de primire turistice
admisã, cu condiþia ca vizitatorul sã anunþe recepþia. Lucrãtorii
în
legãturã
cu cunoaºterea ºi aplicarea acestor reguli se reade la recepþie au obligaþia sã permitã vizita numai dupã obþilizeazã de cãtre deþinãtorii sau administratorii unitãþilor resnerea acordului turistului care urmeazã sã fie vizitat.
Vizitatorul poate rãmâne peste noapte în camera turistu- pective, cu asistenþa organelor de poliþie, conform competenþei
Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
lui vizitat numai dupã
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ANEXÃ
la norme

HOTEL ...............

ROOM No. .........................

FIªA Nr. .................................
REGISTRATION FORM Ñ ANMELDUNG Ñ FORMULAIRE Ñ

äÄêíéóäÄ

DE ANUNÞAREA SOSIRII ªI PLECÃRII ¥ TO BE COMPLETED ON ARRIVAL AND DEPARTURE ¥
AUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFT UND ADRESE ¥ POUR COMPLETER A L'ARRIVƒE ET AU DƒPART
¥ àáÇÖôÖçàÖ é èêàÖáÜÄûôàï àçéëíêÄççõï íìêàëíÄï
NUMELE ªI PRENUMELE
SURNAME AND CHRISTIAN NAME
NAME UND VORNAME
NOME ET PRENOME

îÄåàãàü à àåü

DATA NAªTERII

LOCUL NAªTERII

CETÃÞENIA

DATE OF BIRTH

PLACE OF BIRTH

NATIONALITY

GEBURTSDATUM

GEBURTSORT

STAATSANGEHORIGKE

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITƒ

ÑÄíÄ êéÜÑÖçàü

åÖëíé êéÜÑÖçàü

ÉêÄÜÑÄçëíÇé

DOMICILIUL: LOCALITATEA

STRADA

Nr.

ÞARA

RESIDENCE: LOCALITY

STREET

No.

COUNTRY

WOHNSITZ: ORT

STRASSE

Nr.

LAND

DOMICILE: LOCALITƒ

RUƒ

No.

PAYS

åÖëíé ÜàíÖãbëíÇÄ:
åÖëíçéëíb

ìãàñÄ

No.

ëíêÄçÄ

DATA SOSIRII

DATA PLECÃRII

DESTINAÞIA URMÃTOARE

DATE OF ARRIVAL

DATE OF DEPARTURE

NEXT DESTINATION

ANKUNFTSDATUM

ABREISEDATUM

WEITERREISE NACH

DATE D'ARRIVƒ

DATE DE DƒPART

DESTINATION SUIVANTE

ÑÄíÄ èêàÖáÑÄ

ÑÄíÄ éíöÖáÑÄ

èìçäí ëãÖÑéÇÄçàü

SCOPUL CÃLÃTORIEI ÎN ROMÂNIA
PURPOSE OF TRAVELLING TO ROMANIA
ZWECK DER REISE NACH RUMANIEN
MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN ROUMANIE

ñÖãb èéÖáÑäà Ç êìåõçàû
ACT DE IDENTITATE:

SERIA

Nr.

IDENTITY CARD:

SERIES

No.

PERSONALAUSWEIS:

SERIE

Nr.

PAPIERS D'IDENTITƒ:

SERIE

No.

ìÑéëíéÇÖêÖçàÖ ãàóçéëíà

ëÖêàü

No.

SEMNÃTURA TURISTULUI

SEMNÃTURA RECEPÞIONERULUI

TOURIST'S SIGNATURE

RECEPTIONIST'S SIGNATURE

UNTERSCHRIFT DES TOURISTEN

UNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHESS

SIGNATURE DU TOURISTE

SIGNATURE DU RECEPTIONNAIRE

Compression èéÑèàëb
by CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Mangalia, judeþul Constanþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului situat în municipiul Mangalia, Neptun-Olimp, str.
Trandafirilor, bloc C.3, judeþul Constanþa, având datele de
identificare prevãzute în anexa nr. 1, împreunã cu mijloacele fixe din dotare, din patrimoniul Societãþii Comerciale
”Neptun-OlimpÒ Ñ S.A. Mangalia în proprietatea publicã a
statului ºi în administrarea Consiliul Local al Municipiului
Mangalia, prin Regia Autonomã de Gospodãrie Orãºeneascã,
Locativã ºi Drumuri Mangalia.
Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului situat în municipiul Mangalia, Saturn, ºos. Constanþei nr.
33, judeþul Constanþa, având datele de identificare prevãzute
în anexa nr. 2, împreunã cu mijloacele fixe din dotare, din

patrimoniul Societãþii Comerciale ”SaturnÒ Ñ S.A. Mangalia
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Mangalia, prin Regia Autonomã de
Gospodãrie Orãºeneascã, Locativã ºi Drumuri Mangalia.
Art. 3. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale ”NeptunOlimpÒ Ñ S.A. Mangalia ºi, respectiv, al Societãþii Comerciale
”SaturnÒ Ñ S.A. Mangalia se modificã potrivit dispoziþiilor art.
1 ºi 2 din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilelor se face pe bazã
de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30
de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 5 februarie 1996.
Nr. 47.
ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia,
judeþul Constanþa
Adresa
imobilului

Municipiul Mangalia,
Neptun-Olimp,
str. Trandafirilor,
bloc C.3,
judeþul Constanþa

Persoana juridicã
de la care se transmite

Persoana juridicã
la care se transmite

Societatea
Comercialã
”Neptun-OlimpÒ Ñ S.A.
Mangalia

Consiliul Local
al Municipiului
Mangalia

Caracteristici
tehnice

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Suprafaþa construitã:
1.271 m2
Suprafaþa construitã desfãºuratã: 5.084 m2
Suprafaþa terenului aferent:
10.400 m2
ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia,
judeþul Constanþa
Adresa
imobilului

Municipiul Mangalia,
Saturn,
ºos. Constanþei nr. 33,
judeþul Constanþa

Persoana juridicã
de la care se transmite

Societatea
Comercialã
”SaturnÒ Ñ S.A.
Mangalia

Compression by CVISION Technologies’

Persoana juridicã
la care se transmite

Caracteristici
tehnice

Ñ Suprafaþa construitã: 836 m2
Ñ Suprafaþa construitã desÑ fãºuratã: 3.311 m2
Ñ Suprafaþa terenului aferent:
2
970 m
PdfCompressor.Ñ For
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al Municipiului
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea Uzinei de Apã Budoi, situatã în comuna Popeºti, judeþul Bihor,
în administrarea Consiliului Local al Comunei Popeºti, judeþul Bihor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu titlu gratuit, a Uzinei
de Apã Budoi, situatã în comuna Popeºti, judeþul Bihor, identificatã potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din patrimoniul Regiei Autonome a Cãrbunelui
Ploieºti, proprietate publicã a statului, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Popeºti, judeþul Bihor.
Art. 2. Ñ Transmiterea Uzinei de Apã Budoi se face pe
bazã de protocol de predare-preluare, care se va încheia în
termen de 30 de zile.

Transmiterea se face la valoarea de inventar prevãzutã
în evidenþa contabilã la data de 30 iunie 1995, reevaluatã
conform prevederilor legale.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome a Cãrbunelui
Ploieºti se modificã, în mod corespunzãtor, cu valoarea rezultatã din aplicarea prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Personalul care deserveºte Uzina de Apã Budoi,
transmisã potrivit art. 1, va fi preluat de cãtre Consiliul Local
al Comunei Popeºti, judeþul Bihor, ºi se considerã transferat.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 5 februarie 1996.
Nr. 48.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a Uzinei de Apã Budoi, situatã în comuna Popeºti, judeþul Bihor, care se transmite
în administrarea Consiliului Local al Comunei Popeºti, judeþul Bihor
Locul
unde este situatã
Uzina de Apã Budoi
care se transmite

Comuna
Popeºti,
judeþul Bihor

Persoana juridicã
de la care se transmite

Regia Autonomã
a Cãrbunelui
Ploieºti,
str. Bobâlna nr. 2,
Ploieºti,
judeþul Prahova

Persoana juridicã
la care se transmite

Denumirea
obiectivului
ºi caracteristicile
tehnice

Valoarea
de
înregistrare
în
contabilitate
(30 iunie 1995)
la data transmiterii
(mii lei)

Consiliul Local
Uzina de Apã
375.449
al Comunei Popeºti, Budoi:
judeþul Bihor
Ñ capacitate zilnicã:
Ñ 1.140 m3
Ñ suprafaþa ocupatã:
Ñ 10.815 m2
din care:
Ñ suprafaþa bazinului:
Ñ 1.516 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie
a gazelor naturale în comuna Praid, judeþul HarghitaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Reþele de distribuþie a gazelor naturale în comuna Praid, judeþul HarghitaÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 5 februarie 1996.
Nr. 49.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a comunei Sãliºtea, judeþul AlbaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei Sãliºtea, judeþul AlbaÒ, prevãzuþi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 5 februarie 1996.
Nr. 50.

Compression by CVISION
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 288/1991
privind calificarea, recalificarea ºi perfecþionarea pregãtirii
profesionale a ºomerilor, republicatã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Articolul 11 alineatul (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 288/1991
privind calificarea, recalificarea ºi perfecþionarea profesionalã a ºomerilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995,
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare ºi
perfecþionare a persoanelor care primesc ajutor de ºomaj, ajutor de integrare
profesionalã sau alocaþie de sprijin se suportã de cãtre direcþiile de muncã
ºi protecþie socialã din Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj. În aceste cheltuieli se includ: taxa de participare la curs pentru fiecare persoanã, cheltuielile prevãzute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A.c); d); f) (numai
cheltuielile de cazare în cãmine, în aceleaºi condiþii ca ºi personalul angajat,
în cazul în care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieºte la o distanþã mai mare de 50 km de unitatea de pregãtire); g); i); la art. 17 alin. (2)
ºi la art. 18 alin. (2) din prezenta hotãrâre.Ò
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea ºi perfecþionarea pregãtirii profesionale a ºomerilor, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 5 februarie 1996.
Nr. 52.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului,
situat în judeþul Bistriþa-Nãsãud, în administrarea
Oficiului judeþean pentru protecþia consumatorilor
Bistriþa-Nãsãud
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã construitã desfãºuratã de 269,66 m2
ºi terenul aferent în suprafaþã de 277 m2, situat în municipiul Bistriþa,
str. Dornei nr. 8, judeþul Bistriþa-Nãsãud, din administrarea Regiei Autonome
de Termoficare ºi Locativã Bistriþa în administrarea Oficiului judeþean pentru
protecþia consumatorilor Bistriþa-Nãsãud.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face
prin protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la
data intrãrii înTechnologies’
vigoare a prezenteiPdfCompressor.
hotãrâri.
CVISION
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Purposes Only
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Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Termoficare ºi Locativã Bistriþa
se diminueazã, în mod corespunzãtor, cu valoarea actualizatã a imobilului prevãzut la art. 1 ºi înregistratã în evidenþele contabile.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Oficiului
pentru Protecþia Consumatorilor,
Gheorghe Þiplica
Bucureºti, 5 februarie 1996.
Nr. 53.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru finanþarea
Proiectului de dezvoltare industrialã, în valoare
de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington
la 21 martie 1995, ratificat prin Legea nr. 68/1995
În temeiul art. 2 din Legea nr. 68/1995 ºi þinând seama de acordul Bãncii
Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentele la Acordul de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã, în valoare de 175 milioane
dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995, prevãzute în anexã.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 6 februarie 1996.
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ANEXÃ
LISTA

amendamentelor convenite de România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
la Acordul de împrumut pentru finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A.,
semnat la Washington la 21 martie 1995
a) La secþiunea 4.02 b) din acordul de împrumut, sintagma ”bãncilor participanteÒ se înlocuieºte cu sintagma
”bãncilor comercialeÒ. Astfel, întregul text se va citi dupã cum
urmeazã:
”b) în momentul primirii fiecãreia dintre rambursãri, va credita sumele respective în contul separat menþionat. Toate
sumele astfel creditate vor fi utilizate, în mãsura în care nu
sunt încã necesare pentru îndeplinirea obligaþiilor de platã
ale Împrumutatului în cadrul acestui acord, exclusiv pentru
finanþarea, prin intermediul bãncilor comerciale, a proiectelor specifice în termeni ºi în condiþii similare celor aplicabile
subîmprumuturilor acordate în cadrul pãrþilor respective din
finanþãrile subsidiare astfel rambursate ºi creditate în contul
separat menþionat.Ò
b) Întregul text al pãrþii A din anexa nr. 2 la acordul de
împrumut se înlocuieºte cu urmãtorul text:
”Îndeplinirea programelor de îmbunãtãþire a organizãrii ºi
funcþionãrii agenþiilor, instituþiilor ºi altor entitãþi ºi, îndeosebi,
a bãncilor participante, implicate în formularea, punerea în
aplicare ºi finanþarea strategiilor ºi implementarea proiectelor pentru restructurarea ºi privatizarea întreprinderilor ºi dezvoltarea sectorului privat, incluzând: a) pregãtirea personalului;
b) modernizarea echipamentelor de birou; c) îmbunãtãþirea

sistemului informaþional-operaþional ºi de conducere ºi al reþelelor; ºi d) servicii de consultanþã.Ò
c) La secþiunea 4 c) a Documentului ataºat la Apendixul
la anexa nr. 5 la acordul de împrumut, data ”1 ianuarie 1996Ò
se înlocuieºte cu ”1 ianuarie 1997Ò. Astfel, întregul text se
va citi dupã cum urmeazã:
”c) Solicitãrile ºi cererile fãcute conform prevederilor subparagrafelor a) ºi b) ale acestui paragraf vor fi prezentate
Bãncii nu mai târziu de 1 ianuarie 1997.Ò
d) Întregul text al secþiunii 6 c) a Documentului ataºat la
Apendixul la anexa nr. 5 la acordul de împrumut se înlocuieºte cu urmãtorul text:
”c) pentru subproiectele din cadrul pãrþii C a proiectului,
elaborate potrivit standardelor corespunzãtoare de sãnãtate,
siguranþã ºi protecþie a mediului, pe baza unei analize de
impact asupra mediului aprobatã de Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului al Împrumutatului ºi care sã
aibã: a) rata rentabilitãþii financiare de cel puþin 15%; ºi b)
rata rentabilitãþii economice de cel puþin 15%, calculate la
subîmprumuturile pentru subproiectele din cadrul pãrþii C a
proiectului, care, pe baza unor indicatori ºi niveluri acceptabile Bãncii, rezultã cã sunt influenþate de schimbãri semnificative ale preþurilor ºi tarifelor.Ò

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil în administrarea
Direcþiei generale a vãmilor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului compus din
construcþii ºi terenul aferent, situat în municipiul Târgu Mureº, str. Depozitelor
nr. 24, judeþul Mureº, având datele de identificare prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii
Comerciale ”GrosalimentÒ Ñ S.A. Târgu Mureº în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Direcþiei generale a vãmilor.
Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului se face la valoarea stabilitã în evidenþele contabile conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 26/1992, reactualizatã potrivit normelor legale.
Art. 3. Ñ Finanþarea se asigurã din Fondul special pentru dezvoltarea
ºi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum ºi a
celorlalte unitãþi vamale, în baza listelor de investiþii aprobate conform legii.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 6 februarie 1996.
Nr. 57. Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Direcþiei generale a vãmilor
Adresa
imobilului

Municipiul
Târgu Mureº,
str. Depozitelor
nr. 24,
judeþul Mureº

Persoana juridicã
de la care se transmite

Societatea Comercialã
”GrosalimentÒ Ñ S.A.
Târgu Mureº

Persoana juridicã
la care se transmite

Direcþia generalã
a vãmilor

Caracteristici
tehnice

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Numãr Carte funciarã: 65/1
Numere topo: 448/3, 449/3,
450/1/3, 450/3/2/3.
Construcþii (clãdire, depozite,
linie cale feratã, garaje,
platforme, drumuri, utilitãþi,
împrejmuire)
Suprafaþa terenului:
12.016,32 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã
a statului, situat în municipiul Oradea, judeþul Bihor,
în administrarea Muzeului Þãrii Criºurilor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã de 124 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 143 m2, situat în municipiul Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 16, judeþul
Bihor, din administrarea Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi
Locativã Oradea în administrarea Muzeului Þãrii Criºurilor, în vederea funcþionãrii Muzeului Memorial ”Iosif VulcanÒ din municipiul Oradea, judeþul Bihor.
Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Gospodãrie Comunalã ºi
Locativã Oradea se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea imobilului transmis potrivit art. 1 din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul culturii,
Viorel Mãrginean
Bucureºti, 6 februarie 1996.
Nr. 58.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind perceperea de tarife de la persoanele fizice ºi juridice pentru actele emise
de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuþiilor sale
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale, având în vedere:
Ñ prevederile art. 33 din Legea petrolului nr. 134 din 29 decembrie 1995;
Ñ prevederile art. 7 ºi 11 din Hotãrârea Guvernului nr. 221 din 10 aprilie 1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.);
Ñ Avizul Ministerului Finanþelor nr. 252.206 din 19 ianuarie 1996,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Pentru actele emise în exercitarea atribuþiilor
sale în domeniul exploatãrii ºi protejãrii patrimoniului naþional de resurse minerale, potrivit prevederilor Legii
nr. 134/1995 ºi Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995, A.N.R.M.
va percepe tarifele prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Persoanele fizice ºi juridice interesate vor solicita A.N.R.M. emiterea de acte în domeniul exploatãrii ºi protejãrii patrimoniului naþional de resurse minerale printr-o
scrisoare-comandã, conform modelului din anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Încadrarea documentaþiilor în grade de complexitate pentru stabilirea tarifelor datorate se va face prin

Direcþia generalã gospodãrire resurse minerale, iar plata se
va face prin Direcþia analize documentaþii tehnico-economice,
buget, finanþe din cadrul A.N.R.M.
Art. 4. Ñ Eliberarea actului solicitat se va face numai
dupã confirmarea achitãrii tarifului respectiv de cãtre solicitant.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 6. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu data de 24 ianuarie 1996.
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României.

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Doru Laurian Bãdulescu
Bucureºti, 23 ianuarie 1996.
Nr. 6.
ANEXA Nr. 1
LISTA

tarifelor avizate de Ministerul Finanþelor pentru actele emise de A.N.R.M. în domeniul exploatãrii
ºi protejãrii patrimoniului naþional de resurse minerale
Gradele de complexitate ºi coeficienþii corespunzãtori
Denumirea actului

1 Ñ scãzut
k = 0,75

2 Ñ mediu
k = 1

3 Ñ ridicat
k = 1,5

0

1

2

3

Ñ

Ñ

Grupa I
Ñ Aviz pentru casarea
lucrãrilor miniere
ºi a sondelor
Ñ Aviz pentru
instituirea perimetrelor
de exploatare
Ñ Aviz pentru
abandonarea de
rezerve de substanþe
minerale utile:
Ñ cãrbuni
Ñ minereuri
Ñ sare gemã
Ñ roci utile
Ñ Tarif prestaþie
lei/aviz

pentru o lucrare
sau sondã
S < 1 ha

Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve

<
<
<
<

50
15
60
50

mii
mii
mii
mii

S = 1 Ñ 5 ha

tone
tone
tone
tone

Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve

=
=
=
=

50
15
60
50

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

100
030
150
100

S > 5 ha

mii
mii
mii
mii

tone
tone
tone
tone

Rezerve
Rezerve
Rezerve
Rezerve

>
>
>
>

100
030
150
100

mii
mii
mii
mii

t
t
t
t

189.000
252.000
377.000 Purposes Only
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Grupa a II-a
Ñ Aviz la metoda
de exploatare

Ñ Aviz la modificarea
preliminarului anual
de exploatare
Ñ Tarif prestaþie
lei/aviz

1

cariere de minereuri
ºi cãrbuni, mine
nemetalifere ºi roci
utile, hidrocarburi
Idem

mine cãrbuni ºi minereuri,
hidrocarburi

252.000

336.000

503.000

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

balastiere > 100.000 m3/an
cariere nemetalifere
ºi roci utile > 100.000 m3/an
cariere minereuri
² 400.000 t/an
cariere cãrbuni
² 1.000.000 t/an
mine ² 500.000 t/an
schele mici ² 30
zãcãminte
ape minerale,
nãmoluri terapeutice,
instalaþii preparare
> 100.000 m3/an

Ñ

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

cariere minereuri
> 400.000 t/an
cariere cãrbuni
> 1.000.000 t/an
mine > 500.000 t/an
schele mari > 30 zãcãminte
instalaþii preparare
> 200.000 t/an

Idem

Idem

Idem

335.000

446.000

669.000

Grupa a IV-a
Ñ Aviz la documen¥ balastiere ² 100.000 m3/an
taþii tehnico-econo- ¥ cariere nemetalifere ºi
mice de exploatare ¥ roci utile ² 100.000 m3/an
¥ ape minerale, nãmoluri
¥ terapeutice, instalaþii
¥ preparare ² 100.000 m3/an

Ñ Aviz la documentaþii
de închidere pentru
unitãþi de exploatare Idem
Ñ Aviz la studii de
condiþii industriale
pentru substanþe
minerale utile
Idem
Ñ Tarif prestaþie
lei/aviz
503.000

NOTÃ:

3

balastiere, cariere
nemetalifere ºi roci
utile, ape minerale,
nãmoluri terapeutice
Idem

Grupa a III-a
Ñ Aviz la preliminarul ¥ balastiere ² 100.000 m3/an
anual de exploatare ¥ cariere nemetalifere ºi roci
¥ utile ² 100.000 m3/an
¥ ape minerale, nãmoluri
terapeutice, instalaþii
preparare ² 100.000 m3/an

Ñ Aviz la caiete
de sarcini pentru
lucrãri
de exploatare
Ñ Tarif prestaþie
lei/aviz

2

13

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

balastiere > 100.000 m3/an
cariere nemetalifere ºi
roci utile > 100.000 m3/an
cariere minereuri
² 400.000 t/an
cariere cãrbuni
² 300.000 t/an
mine ² 200.000 t/an
schele mici ² 30
zãcãminte
ape minerale,
nãmoluri terapeutice,
instalaþii preparare
> 100.000 mc/an

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

cariere minereuri
> 400.000 t/an
cariere cãrbuni
> 300.000 t/an,
mine > 200.000 t/an
schele mari > 30
zãcãminte
instalaþii preparare
> 200.000 t/an

Idem

Idem

Idem

Idem

671.000

1.007.000
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ANEXA Nr. 2

AGENTUL ECONOMIC

(Verso)

Nr. ......... / ...........

Sediul ..........................

ÎNCADRAREA DOCUMENTAÞIEI

Telefonul .....................

(Se completeazã în cadrul Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale)

Documentaþia a fost analizatã în cadrul Serviciului control
Cãtre

rezerve, capacitãþi, norme-normative/unitãþi zonale de resurse
minerale, fiind încadratã la grupa ......................., gradul de

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

complexitate ........................................... din lista tarifelor.
Vã trimitem alãturat, în vederea avizãrii, documentaþia
Data

ªef serviciu/ªef inspectorat zonal

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

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

privind ...................................................................................
În termen de 10 zile de la primirea comunicãrii de platã
vom achita tariful perceput prin ordin de platã sau numerar.

Pentru emiterea avizului se va face comunicarea de

Prezenta þine loc de comandã fermã.

platã ºi se va încasa suma de .............. lei.

Manager/Director general

Director economic

Data

ªef serviciu

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

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

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

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

DECIZII ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþelor de emisie pentru radiodifuziune,
în trimestrul IV/1995
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicaþia audiovizualã în
domeniul radiodifuziunii se face în baza licenþei de emisie care, în conformitate cu art. 12 alin. (2)
din lege, se elibereazã de cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului în urma unui concurs la care
pot participa solicitanþii care au obþinut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicaþiilor.
Licenþa de emisie se acordã, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, pentru o perioadã
de 5 ani în domeniul radiodifuziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanþilor, prevãzute la art. 12 alin. (4) din legea sus-menþionatã.
Pe de altã parte, la atribuirea licenþei de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în anexa
nr. 4 la Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 3 din 4 august 1992.
În urma dezbaterilor publice desfãºurate conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului
nr. 48/1992, în trimestrul IV/1995, constatând îndeplinite condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi
de deciziile elaborate de Consiliul Naþional al Audiovizualului în aplicarea legii, Consiliul Naþional
al Audiovizualului delibereazã, în baza art. 29 din lege, ºi, prin vot secret,
DECIDE

:

Art. 1. Ñ Acordã licenþã de emisie pentru radiodifuziune urmãtorilor solicitanþi:
Denumirea
societãþii
comerciale

Nr.
dosarului

Sediul

Denumirea
staþiei

Loc
staþie

0

1

2

3

4

11 PLUS Ñ S.A.
STUDIOUL TVC Ñ S.R.L.
3 TV Ñ S.A.
VIPP COMPANY Ñ S.R.L.

423
455
471
404

R
R
R
R

BUCUREªTI
PITEªTI
TIMIªOARA
BÂRLAD

11 PLUS COTIDIAN
STUDIOUL TVC
RADIO COLOR
VIPP

Frecvenþa

CÂMPULUNG
CÂMPULUNG
ORÃªTIE
BÂRLAD

5

68,720
94,100
90,300
71,360
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0

1

RIVE TELEVIZIUNE
PRIN CABLU Ñ S.R.L.
RADIO XXI Ñ S.R.L.
TELESON Ñ S.R.L.
ROMSAT CARDINAL
NETWORK Ñ S.A.
EXOÐRADÐSTUDIOÐ
SERVCOM Ñ S.R.L.
MEDIA PRO Ñ S.R.L.
SCORPION IMPEX
EVENIMENTUL SIBIAN
Ñ S.R.L.
EXÐTOURÐSILVANA Ñ
S.R.L.
RADIO XXI Ñ S.R.L.
MINISAT Ñ S.R.L.
BLUE JEANS Ñ S.R.L.
MEDIA PRO Ñ S.R.L.
TERRA SAT COMP Ñ S.R.L.
11 PLUS Ñ S.A.
11 PLUS Ñ S.A.
ROMSAT CARDINAL
NETWORK Ñ S.A.
ROMSAT CARDINAL
NETWORK Ñ S.A.

2

3

15
4

5

442 R
449 R
475 R

SATU MARE
BUCUREªTI
SIGHIªOARA

IMPACT
RADIO XXI
RADIO SON

SATU MARE
SEBIª
SOVATA

70,640
92,100
89,200

522 R

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ SIGHET

SIGHET

92,900

419 R
458 R

BISTRIÞA
BUCUREªTI

RADIO BISTRIÞA
PRO AM

BISTRIÞA
BISTRIÞA

71,000
1,584

498 R

SIBIU

RADIO EVENIMENT SIBIU

438
397
450
529
506
420
431
434

HAÞEG
BUCUREªTI
TÂRGOVIªTE
CÃLÃRAªI
BUCUREªTI
REªIÞA
BUCUREªTI
BUCUREªTI

T 5 ABC
RADIO XXI
RADIO MINISAT
RADIO BLUE JEANS
PRO FM
TERRA SAT
11 PLUS COTIDIAN
11 PLUS COTIDIAN

483 R

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ CÂMPINA CÎMPINA

67,880

520 R

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ ARGEª

94,600

R
R
R
R
R
R
R
R

68,240

HAÞEG
93,900
MOTRU
87,600
MORENI
67,580
CÃLÃRAªI
101,80
SLATINA
94,100
REªIÞA
100,30
REªIÞA
70,790
CARANSEBEª 93,800

CURTEA
DE ARGEª

Art. 2. Ñ În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

prof. univ. dr. TITUS RAVEICA
Bucureºti, 29 ianuarie 1996.
Nr. 4.

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþelor de emisie pentru televiziune, în trimestrul IV/1995
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicaþia audiovizualã în
domeniile radiodifuziunii ºi televiziunii se face în baza licenþei de emisie care, în conformitate cu
art. 12 alin. (2) din lege, se elibereazã de cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului în urma unui
concurs la care pot participa solicitanþii care au obþinut avizul tehnic prealabil al Ministerului
Comunicaþiilor.
Licenþa de emisie se acordã, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, pentru o perioadã
de 7 ani în domeniul televiziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanþilor, prevãzute la art. 12 alin. (4) din legea sus-menþionatã.
Pe de altã parte, la atribuirea licenþei de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în anexa
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În urma dezbaterilor publice desfãºurate conform art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului
nr. 48/1992, în trimestrul IV/1995, constatând îndeplinite condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi
de deciziile elaborate de Consiliul Naþional al Audiovizualului în aplicarea legii, Consiliul Naþional al
Audiovizualului delibereazã, în baza art. 29 din lege, ºi, prin vot secret,
DECIDE:

Art. 1. Ñ Acordã licenþã de emisie pentru televiziune urmãtorilor solicitanþi:
Denumirea
societãþii
comerciale

Nr.
dosarului

R.T.V. PRODÐANTENA
26 V.J. Ñ S.R.L.
CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
PRO TV Ñ S.R.L.
ROMSAT CARDINAL
NETWORK Ñ S.A.
STUDIOUL TVC Ñ S.R.L.
ARDÐSAT Ñ S.A.
CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
SOMAX Ñ S.R.L.
CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
DATINA Ñ S.R.L.

Sediul

Denumirea
staþiei

Loc
staþie

Canalul

256TV

PETROªANI

ANTENA 26 V.J.

PETROªANI

170TV
205TV

BUCUREªTI
BUCUREªTI

ANTENA 1
PRO TV

ALEXANDRIA 48
BUZÃU
47Ð4M

213TV
191TV

BUCUREªTI
PITEªTI

R.C.N. Ñ BUZÃU
STUDIOUL TVC

166TV

BISTRIÞA

ARDÐSAT

BUZÃU
CURTEA
DE ARGEª
BISTRIÞA

176TV
161TV

BUCUREªTI
BOTOªANI

ANTENA 1
SOMAX

CARANSEBEª 44
BOTOªANI
35

174TV
255TV

BUCUREªTI
DROBETATURNU
SEVERIN

ANTENA 1

DATINA TV
TELEVIZIUNEA
SYMBOL

BOTOªANI
DROBETATURNU
SEVERIN

22

BACÃU

27Ð8P

R.C.N.ÐBACÃU

BACÃU

21Ð2P

VÂLCEA

DRÃGÃªANI

48

VÂLCEA 2

HOREZU

36

SATBA SYMBOL
RTV Ñ S.R.L.
ROMSAT CARDINAL
NETWORK Ñ S.A.
REGAL Ñ S.R.L.

163TV

BACÃU

225TV
246TV

REGAL Ñ S.R.L.

245TV

BUCUREªTI
RÂMNICU
VÂLCEA
RÂMNICU
VÂLCEA

51

25Ð8M
40
56

28Ð8M

Art. 2. Ñ În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea
prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

prof. univ. dr. TITUS RAVEICA
Bucureºti, 29 ianuarie 1996.
Nr. 5.
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