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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Protocolului pentru constituirea,
organizarea ºi funcþionarea Comisiei Interguvernamentale
Româno-Cubaneze de Colaborare Economicã, Comercialã
ºi Tehnicã, semnat la Bucureºti la 27 ianuarie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Protocolul pentru constituirea, organizarea
ºi funcþionarea Comisiei Interguvernamentale Româno-Cubaneze de
Colaborare Economicã, Comercialã ºi Tehnicã, semnat la Bucureºti la
27 ianuarie 1996.
PRIM-MINISTRU,

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 iulie 1996.
Nr. 551.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 11/1996 privind înfiinþarea Consiliului Interdepartamental
pentru Relaþiile Româno-Americane
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 11/1996 privind înfiinþarea
Consiliului Interdepartamental pentru Relaþiile Româno-Americane, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 20 ianuarie 1996, se
modificã ºi se completeazã astfel:
Ñ Articolul 1, cuprinzând componenþa Consiliului Interdepartamental
pentru Relaþiile Româno-Americane, se completeazã cu douã poziþii, care
vor avea urmãtorul cuprins:
”Ñsecretar de stat în Ministerul Industriilor
Ñ secretar de stat în Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Bucureºti, 10 iulie 1996.
Nr. 553.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea drumului comunal
DC 56, km 0+000 Ð 5 + 471 Poienile Botizei,
judeþul MaramureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea drumului comunal DC 56, km 0+000 Ð 5 + 471
Poienile Botizei, judeþul MaramureºÒ, 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, 10 iulie 1996.
Nr. 554.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în localitatea Aleºd,
judeþul Bihor, în folosinþa Patriarhiei Bisericii Ortodoxe
Române
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului Complexul ”Poiana
FlorilorÒ, compus din construcþie ºi terenul aferent, situat în localitatea Aleºd,
judeþul Bihor, identificat potrivit anexei la prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului de Interne în folosinþa gratuitã, pe duratã nedeterminatã, a
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pentru funcþionarea Mânãstirii Sfintei
Cruci din Oradea.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat

Bucureºti, 10 iulie 1996.
Nr. 555.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în localitatea Aleºd, judeþul Bihor, care se transmite în folosinþa
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
Denumirea imobilului
ºi adresa

Complexul ”Poiana
FlorilorÒ, situat în
localitatea Aleºd,
judeþul Bihor

Persoana juridicã
de la care
se transmite

Ministerul
de Interne

Persoana juridicã
la care
se transmite

Patriarhia
Bisericii
Ortodoxe
Române

Identificarea
potrivit
Cãrþii funciare

Nr. Cãrþii
funciare: 345
Nr. topografic
al parcelei:
1.256

Caracteristici
tehnice

Valoarea
de inventar

¥ Suprafaþa 3.261.440 lei,
construitã
complet
desfãºuratã: amortizatã
2.322 m2
¥ Suprafaþa
terenului
aferent:
8.240m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã
de la plata taxelor vamale ºi reducerea temporarã
a taxelor vamale pentru unele produse din import
În temeiul prevederilor art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale, în limita
unui contingent valoric, produsele cuprinse în anexele nr. 1, 2 ºi 3.a) la
prezenta hotãrâre.
Se reduce temporar nivelul taxei vamale pentru produsele cuprinse în
anexa nr. 3.b).
Art. 2. Ñ Administrarea contingentelor tarifare se efectueazã prin
licenþe eliberate de Ministerul Comerþului, cu avizul Ministerului Industriilor.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de
31 decembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 10 iulie 1996.
Nr. 556.

ANEXA Nr. 1
LISTA

maºinilor ºi utilajelor exceptate temporar de la plata taxelor vamale,
în limita unui contingent valoric
Poziþia
tarifarã

8402.19.10
8402.19.90
Ex. 8404.10.00
8406.90.90
8410.90.90
8413.19.90
8413.60.30
8413.60.59
8413.70.30
Ex. 8413.70.99
8413.91.90
8414.59.50
8414.59.90

Denumirea mãrfii

Cazane cu tuburi de fum
Alte cazane (boilere) generatoare de aburi, inclusiv cazane mixte,
exclusiv cazanele cu tuburi de fum
Dispozitive (aparate) auxiliare pentru cazanele de la poziþiile
84.02 sau 84.03 destinate termocentralelor
Alte pãrþi de turbine cu abur, altele decât cele de la poziþia
tarifarã 8406.90.10
Alte pãrþi, inclusiv regulatoarele, altele decât cele de la poziþia
tarifarã 8410.90.10
Pompe cu dispozitiv de mãsurare sau destinate pentru a fi
echipate cu un asemenea dispozitiv, altele decât cele de la
poziþiile tarifare 8413.11.00Ñ8413.19.10
Agregate hidraulice
Alte pompe volumetrice rotative decât cele de la poziþiile
8413.60.10Ñ8413.60.51
Pompe centrifuge pentru circularea apei în instalaþii de încãlzire
centralã ºi de apã caldã
Alte pompe centrifuge multicelulare Ñ pompa criogenã de azot lichid
Alte pãrþi de pompe decât cele de la poziþia 8413.91.10
Ventilatoare centrifugale
Alte ventilatoare, altele decât cele de la poziþiile tarifare
8414.51.10Ñ8414.59.50

Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

1,0
9,3
2,5
6,5
0,7
0,3
2,5
0,2
0,2
1,0
0,2
0,7
0,3
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Poziþia
tarifarã

8414.80.31
8414.80.71
8414.80.90
8414.90.90
8415.82.90
8416.10.10
8416.20.00
8416.30.00
8417.10.00
8417.90.00
8418.61.90
Ex. 8418.99.10
8419.40.00
Ex. 8420.10.10
Ex. 8421.21.90
Ex. 8421.29.90
Ex. 8421.39.30
8421.39.51
8421.39.71
Ex. 8421.99.00
Ex. 8422.30.00
8422.40.00
Ex. 8424.20.10
Ex. 8424.30.09
Ex. 8428.90.99
Ex. 8430.41.00
8439.99.90
8441.20.00
8441.90.90
8443.19.31
8443.19.35
8443.90.90
8444.00.10

Denumirea mãrfii

5
Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o suprapresiune ce nu depãºeºte 15 bari, cu un debit pe orã care
nu depãºeºte 60 m3
Compresoare volumetrice rotative cu mai mulþi arbori cu ºurub
Alte pompe cu aer sau vacuummetrice, compresoare de aer sau
cu alte gaze ºi ventilatoare decât cele de la poziþiile tarifare
8414.10.10Ñ8414.80.79
Alte pãrþi de compresoare volumetrice, rotative, altele decât cele
de la poziþia 8414.90.10
Alte maºini ºi aparate pentru aer condiþionat; cu dispozitiv
de rãcire, decât cele de la poziþia 8415.82.10
Arzãtoare pentru combustibili lichizi cu dispozitiv de control
automat încorporat
Alte arzãtoare, inclusiv arzãtoare mixte
Alimentatoare mecanice, inclusiv grãtarele lor mecanice,
dispozitivele mecanice pentru evacuarea cenuºii ºi
dispozitivele similare
Furnale ºi cuptoare neelectrice pentru calcinare ºi topire sau alte
tratamente termice ale minereurilor sau metalelor
Pãrþi pentru furnale ºi cuptoare industriale sau de laborator,
inclusiv incineratoare, neelectrice
Alte grupuri cu compresie al cãror condensator este format
dintr-un schimbãtor termic decât cele de la poziþia tarifarã
8418.61.10
Alte pãrþi vaporizatoare ºi condensatoare, altele decât cele
pentru aparatele de tip menajer (din grafit)
Instalaþii de distilare sau de rectificare
Calandre folosite în industria textilã
Altele (maºini ºi aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor
sau gazelor Ñ instalaþii de demineralizare, de filtrare etc.)
Altele (filtre pentru soluþiile farmaceutice)
Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului (aparate pentru
filtrarea sterilã a aerului necesare producþiei de medicamente)
Aparate pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decât aerul,
prin procedee umede
Aparate pentru filtrarea sau purificarea altor gaze decât aerul,
prin procedee catalitice
Altele (pãrþi de instalaþii de epurare a apelor reziduale,
de zãcãmânt din þiþei)
Maºini ºi aparate pentru umplut, închis, capsulat sau etichetat
sticle, cutii, saci sau alte recipiente
Maºini ºi aparate de împachetat sau ambalat mãrfuri
Instalaþii de vopsit
Instalaþie de sablare cu alice
Altele (maºini ºi aparate de ridicat, manipulat, încãrcat sau
descãrcat þigle ceramice)
Alte maºini de sondaj sau de foraj autopropulsate cu tubing
flexibil montat
Alte pãrþi de maºini sau aparate pentru fabricarea pastei din
materii fibroase celulozice decât cele cuprinse între poziþiile
8439.91.10Ñ8439.99.10
Maºini pentru fabricarea sacilor, pungilor sau plicurilor
Alte pãrþi pentru maºini ºi aparate de fabricat hârtie, decât cele
de la poziþia 8441.90.10
Maºini ºi aparate de imprimat tip offset noi, cu foi de un format
care sã nu depãºeascã 52 x 74 cm
Maºini ºi aparate de imprimat tip offset noi, cu foi de un format
care sã depãºeascã 52 x 74 cm, dar sã nu depãºeascã 74 x 107 cm,
altele decât cele de la poziþia 8443.19.31
Alte pãrþi pentru maºini de imprimat ºi maºinile lor auxiliare decât
cele de la poziþia 8443.90.10
Maºini pentru filare (extrudare)

0,4
4,0
2,9
11,6
1,0
0,2
1,3
0,2
3,8
9,1
2,8
0,4
0,7
0,6
0,8
1,8
0,3
2,5
1,9
6,0
5,7
1,8
0,2
0,7
1,0
1,3
1,0
1,5
1,5
1,35
0,1
0,5
0,5
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Poziþia
tarifarã

8444.00.90
8451.10.00
8451.30.30
8451.40.00
8451.50.00
8451.80.30
8451.80.80
Ex. 8451.90.00
8452.21.00
8453.20.00
8454.30.10
8454.30.90
Ex. 8454.90.00
8455.21.00
8455.22.00
Ex. 8455.90.00
Ex. 8457.10.10
Ex. 8458.11.10
8458.11.91
8458.11.99
8459.31.00
8459.51.00
8460.21.10
8460.21.90
8460.90.10
Ex. 8462.10.10
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

8462.10.90
8462.21.10
8462.21.90
8462.29.99
8462.31.10
8462.41.10

8462.91.91
8462.91.99
Ex. 8462.99.50
8463.30.00
8465.10.10

Denumirea mãrfii

Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

Alte maºini pentru filare (extrudare)
Maºini pentru curãþare uscatã
Maºini ºi prese de cãlcat (inclusiv presele de fixare), cu o putere
electricã ce depãºeºte 2.500 W
Maºini de spãlat, albit sau vopsit
Maºini pentru rularea, derularea, plierea, tãierea sau dantelarea
þesãturilor
Maºini pentru aranjare ºi finisare
Alte maºini ºi aparate pentru finisare în industria textilã decât
cele de la poziþiile tarifare 8451.80.10Ñ8451.80.30
Pãrþi de maºini ºi aparate pentru prese de cãlcat, mese, maºini
de cãlcat, rularea, derularea, plierea, tãierea, dantelarea,
aranjarea ºi finisarea þesãturilor
Alte maºini de cusut automate
Maºini ºi aparate pentru fabricarea sau repararea încãlþãmintei
Maºini de turnat sub presiune
Maºini de turnat (mulat) altele decât cele de la poziþia 8454.30.10
Pãrþi pentru maºini de turnat
Laminoare la cald ºi laminoare combinate la cald ºi rece
Laminoare la rece
Alte pãrþi din oþel forjat pentru laminoare
Centre de prelucrare orizontale (strung special pentru prelucrare
arbori cotiþi, volante)
Strunguri paralele, strunguri cu unelte multiple ºi strunguri
reproducãtoare (strung special pentru prelucrat paliere ºi degajãri
arbore cotit cu comandã numericã)
Alte strunguri automate ºi strunguri revolver cu comandã numericã
Alte strunguri orizontale pentru prelucrarea metalelor cu comandã
numericã, altele decât cele de la poziþia 8458.11.10Ñ8458.11.91
Alte maºini-unelte alezoare-frezoare, cu comandã numericã
Maºini de frezat, cu consolã, cu comandã numericã
Alte maºini de rectificat cu reglare în orice axã, cu o precizie
de cel puþin 0,01 mm, cu comandã numericã, pentru suprafeþe
cilindrice
Alte maºini de rectificat cu reglare în orice axã, cu o precizie
de cel puþin 0,01 mm, cu comandã numericã, altele decât
cele de la poziþia 8460.21.10
Altele Ñ maºini-unelte de rectificat cu reglare în orice
axã cu o precizie de cel puþin 0,01 mm
Maºini-unelte (inclusiv prese) de forjat sau ºtanþat ºi ciocane,
ºtanþe cu comandã numericã (presã pentru aripioare de
radiatoare cu comandã numericã ºi ºtanþe)
Altele (presã de asamblat plãci de bazã ºi rame la radiatoarele auto)
Maºinã de profilare în 16 trepte cu comandã numericã
Altele (presã de îndoit tuburi, cu comandã numericã)
Altele (prese automate, combinate pentru prelucrarea metalelor)
Maºini-unelte (inclusiv prese) de forfecare, crestare, zimþuire sau
dinþare, altele decât maºinile-unelte combinate de poansonare ºi
forfecare, cu comandã numericã, pentru prelucrarea produselor plate
Maºini-unelte (inclusiv prese) de poansonare, zimþuire, crestare
sau dinþare, inclusiv maºinile-unelte combinate de poansonare ºi
forfecare, cu comandã numericã pentru prelucrarea produselor plate
Alte prese hidraulice pentru fabricarea de nituri, buloane ºi ºuruburi
Alte prese hidraulice decât cele de la poziþia 8462.91.10Ñ8462.91.91
Cu comandã numericã (maºinã de expandat sau ovalizat tuburi,
cu comandã numericã)
Maºini-unelte pentru prelucrarea metalelor sub formã de fire (sârmã)
Maºini-unelte pentru prelucrarea lemnului, care pot efectua diferite
tipuri de operaþii de prelucrare; fãrã schimbarea uneltelor între
operaþii, cu manevrare manualã a piesei între operaþii

1,1
0,2
5,0
2,5
1,0
1,0
4,0
1,9
0,5
0,5
4,7
18,2
4,0
14,0
1,5
3,9
4,0
3,5
0,3
2,6
2,4
0,3
3,0
7,4
2,0
2,0
0,3
0,2
0,5
1,4
1,5
1,0
2,0
1,0
0,5
1,6
10,4
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Poziþia
tarifarã

8465.10.90
8465.92.00
8465.94.00
8466.94.00
Ex. 8474.39.00

Ex. 8474.80.00
8477.30.00
8477.40.00
8477.59.90
Ex. 8477.80.10
8477.80.90
8477.90.90
8479.30.10
8479.30.90
8479.81.00
8479.82.00
Ex. 8479.89.80
Ex. 8479.90.98
8480.71.00
8481.10.99
8481.40.10
8481.40.90
8481.80.59
8481.80.63
8481.80.81
8481.80.85
8481.80.99
8483.40.93
Ex. 8504.40.98
8508.80.10
8514.20.10
8514.40.00
8515.21.00
Ex. 8515.29.90
8535.30.10

Denumirea mãrfii

7
Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

Maºini-unelte pentru prelucrarea lemnului, care pot efectua diferite
tipuri de operaþii de prelucrare, fãrã schimbarea uneltelor între
operaþii, fãrã manevrarea manualã a piesei între operaþii
Maºini de îndreptat sau de rabotat; maºini de frezat sau de
modelat (prin tãiere)
Maºini de curbat sau de asamblat
Pãrþi ºi accesorii speciale pentru maºinile de la poziþiile 84.62
sau 84.63
Maºini ºi aparate pentru amestecat sau malaxat pãmânt, pietre,
minereuri ºi alte substanþe minerale solide (inclusiv praf ºi pastã);
maºini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali
solizi, paste ceramice, ciment, gips, alte materiale minerale sub
formã de praf sau pastã ºi maºini de formare, maºini de miezuit,
instalaþii de regenerare
Alte maºini ºi aparate pentru sortat, spãlat, concasat, mãcinat,
amestecat sau malaxat pãmânt, pietre, minereuri; maºini de
formare în turnãtorie ºi pentru pastãri în plãci tracþiune
Maºini de formare prin suflare
Maºinã de formare sub vid ºi alte maºini de formare termicã
Alte maºini ºi aparate de turnat sau de formare, altele decât
cele de la poziþiile 8477.51.00Ñ8477.59.10
Maºini pentru fabricarea de produse spongioase sau celulare
(instalaþie pentru spumã poliuretanicã)
Alte maºini ºi aparate pentru prelucrarea cauciucului sau maselor
plastice, altele decât cele de la poziþiile 8477.10.00Ñ8477.80.10
Alte pãrþi de maºini ºi aparate pentru prelucrarea cauciucului
sau maselor plastice, altele decât cele de la poziþia 8477.90.10
Presã pentru fabricarea panourilor din particule sau fibre din
lemn sau din alte materiale lemnoase
Maºini ºi aparate pentru tratarea lemnului sau plutei,
altele decât cele de la poziþia 8479.30.10
Maºini pentru tratarea metalelor, inclusiv bobinatoare pentru
bobinãri electrice
Alte maºini ºi aparate pentru amestecat, malaxat, concasat,
mãcinat, cernut, omogenizat, emulsionat sau barbotat
Alte maºini ºi dispozitive care funcþioneazã individual
Alte pãrþi pentru maºini ºi dispozitive mecanice care funcþioneazã
individual (pãrþi pentru instalaþie de sulfonare ºi condiþionare)
Matriþe pentru cauciuc sau pentru materiale plastice, pentru turnare
prin injecþie sau prin comprimare
Alte reductoare de presiune decât cele de la poziþiile
8481.10.11Ñ8481.10.19Ñ8481.10.91
Valve de preaplin sau de siguranþã din fontã sau din oþel
Alte valve (supape) de preaplin sau de siguranþã decât cele
de la poziþia 8481.40.10
Alte vane de reglare, diferite de cele de la poziþia 8481.80.51
Alte robinete ºi vane cu trecere directã din oþel
Robinete cu turnant sferic, conic sau cilindric
Robinete cu fluture
Alte robinete cu supape, altele decât cele de la poziþiile
8481.80.71Ñ8481.80.87
Reductoare, multiplicatoare ºi variatoare de vitezã
Echipament electric pentru L.C. (convertizori)
Alte unelte de felul celor utilizate pentru prelucrarea materialelor textile
Furnale ºi cuptoare care funcþioneazã prin inducþie
Alte aparate pentru tratarea termicã a materialelor prin inducþie
sau prin pierderi dielectrice
Maºini ºi aparate total sau parþial automatizate pentru sudarea
metalelor prin rezistenþã
Maºinã de sudurã cu ultrasunete
Comutatoare ºi întrerupãtoare pentru o tensiune mai micã de 72,5 kV

11,5
6,0
1,0
0,7

3,3
8,0
0,4
1,1
0,1
0,5
7,6
1,0
2,7
5,6
3,5
0,5
1,6
1,0
3,8
0,5
0,1
0,1
0,7
2,6
0,25
0,7
0,4
2,0
1,0
0,5
0,7
1,0
1,8
0,3
3,6
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Poziþia
tarifarã

8536.30.10
8537.10.10
8537.10.91
Ex. 8537.10.99

Ex. 8537.20.91
Ex. 8538.90.90
8543.20.00
8546.20.10
Ex. 8607.19.18
Ex. 8607.21.90
Ex. 8607.30.01
Ex. 8705.90.90

8707.90.90
Ex. 8708.99.98
Ex. 9015.80.11
Ex. 9024.80.91
9026.10.51
9026.10.59

9026.20.30
9026.80.99

Ex. 9027.10.10
Ex. 9027.10.90
9027.30.00
Ex. 9028.10.00
Ex. 9031.80.39
9031.80.59
9032.10.30
9032.10.99
9032.20.90
Ex. 9403.20.99
Ex. 9406.00.39
Ex. 8479.20.10
Ex. 8420.10.90
Ex. 8421.22.00
Ex. 8437.90.00

Denumirea mãrfii

Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

Întrerupãtoare automate de curent (disjunctoare) pentru o
intensitate care sã nu depãºeascã 16 A
Panouri de comandã numericã ce încorporeazã o maºinã
automatã de prelucrare a informaþiei
Aparate de comandã cu memorie programabilã
Altele Ñ tablouri, panouri (inclusiv panouri cu comandã numericã),
pupitre, cabinete ºi alte suporturi pentru o tensiune care sã nu
depãºeascã 1.000 V, destinate centralelor electrice
Tablouri pentru o tensiune de peste 1.000 V, dar care sã nu
depãºeascã 72,5 kV
Altele Ñ pãrþi destinate exclusiv sau în principal aparatelor de
la poziþiile 85.35, 85.36 sau 85.37 Ñ destinate centralelor electrice
Generatoare de semnal
Izolatori electrici din ceramicã fãrã pãrþi metalice
Alte osii montate, altele decât cele de la poziþiile tarifare
8607.19.01Ñ8607.19.11
Altele (instalaþii frâne)
Capsule oleodinamice
Altele (autolaborator pentru determinarea presiunii ºi temperaturii
gazului la talpa sondei; autolaborator electrotehnic pentru detecþia
gazelor)
Alte caroserii pentru autovehicule de la poziþia 87.01 ºi decât
cele cuprinse la poziþiile 8707.10.10Ñ8707.90.10
Altele (piese componente, din metal ºi mase plastice,
pentru centuri de siguranþã)
Instrumente ºi aparate de meteorologie, hidrologie ºi geofizicã
(staþii seismice ºi componente aferente)
Altele Ñ maºini ºi aparate pentru testarea textilelor
Debitmetre electronice
Alte instrumente ºi aparate electronice pentru mãsurarea sau
controlul debitului sau nivelului lichidelor decât cele de la
poziþiile 9026.10.10Ñ9026.10.51
Aparate electronice pentru mãsurarea ºi controlul presiunii
Alte instrumente ºi aparate pentru mãsurã ºi control al debitului,
nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor
sau gazelor, decât cele de la poziþiile 9026.80.10Ñ9026.80.91
Analizatoare de gaze, electronice
Altele (aparat detecþie gaze pentru spaþii închise sau deschise)
Spectrometre, spectrofotometre ºi spectrografe care folosesc radiaþii
optice (UV, vizibile, IR)
Contoare de gaz Ñ volumetrice cu piston rotativ pentru gaze naturale
Altele (instalaþii electronice de control nedistructiv cu curenþi turbionari)
Alte maºini ºi aparate pentru mãsurarea sau controlul mãrimilor
geometrice, altele decât cele de la poziþia 9031.80.51
Termostate electronice
Alte termostate, altele decât cele de la poziþiile tarifare
9032.10.10; 9032.10.30; 9032.10.91
Alte manostate (presostate), altele decât cele de la poziþia
tarifarã 9032.20.10
Altele (mobilier de laboratoare ºi camere curate)
Construcþii prefabricate din fier sau oþel pentru hala de producþie
antibiotice
Prese Ñ agregat de presare elicoidalã de mare randament
pentru prepararea uleiurilor vegetale
Altele (moarã cu valþ pentru producerea uleiurilor vegetale)
Maºini ºi agregate pentru filtrarea lichidelor, altele decât apa
(pentru uleiuri vegetale)
Pãrþi pentru maºini de sortat sau triat seminþe de floarea-soarelui sau soia

0,3
1,5
1,5

6,0
0,1
2,5
0,1
0,8
0,5
0,4
0,15

1,0
0,4
1,0
1,5
0,3
0,4

0,8
1,8

4,1
0,2
0,7
0,26
1,0
0,75
0,61
0,2
0,8
1,8
0,2
1,6
4,1
1,0
0,3
0,5
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ANEXA Nr. 2

LISTA

materiilor prime ºi a materialelor exceptate temporar
de la plata taxelor vamale în limita unui contingent valoric
Poziþia
tarifarã

Ex.
Ex.
Ex.

Ex.

Ex.
Ex.

2519.90.30
2603.00.00
2818.20.00
2836.50.00
2841.70.00
2841.80.00
2901.29.00
2907.23.10
2915.31.00
2918.19.90
2921.30.10
2929.10.10
2932.12.00
2933.71.00
2939.50.90
3003.90.90

Ex. 3004.90.99
3204.12.00

3204.13.00
3204.14.00
3204.17.00
3204.19.00

3204.20.00
3212.90.31
3809.91.00

Ex. 3815.90.00

3816.00.00
3901.30.00
3902.30.00

Denumirea mãrfii

Magnezie calcinatã arsã (sinterizatã)
Minereuri ºi concentrate de cupru
Oxid de aluminiu, altul decât corindon artificial
Carbonat de calciu
Paramolibdat de amoniu
Parawolframat de amoniu
Altele (fracþie C4)
4, 4' - izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan)
Acetat de etil
Alþi acizi carboxilici (fiobilin)
Ciclohexilamine, ciclohexildimetilamine ºi sãrurile lor
Diizocianaþi de metilfenilenã (Diizocianaþi de toluen)
2 - Furaldehidã (furfurol)
6 - Hexanlactamã (epsiloncaprolactamã)
Alþi alcaloizi vegetali (pentoxifilin)
Alte medicamente nedozate (piroxicam, piritinol, hismanal,
imodium, stugeron, tiofilinã)
Alte medicamente condiþionate (motilium, nobrium, saridon,
dormicum, rohypnol)
Coloranþi acizi, chiar metalizaþi ºi preparate bazate pe astfel
de coloranþi; coloranþi de mordansare ºi preparate bazate
pe astfel de coloranþi
Coloranþi bazici ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi direcþi ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Coloranþi de pigmentare ºi preparate bazate pe astfel de coloranþi
Alte materii colorante organice, sintetice ºi preparate bazate
pe astfel de materiale prevãzute la nota 3 de la capitolul 32,
inclusiv amestecuri de douã sau mai multe materii colorante
de la poziþiile 3204.11Ñ3204.19
Produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenþi
de strãlucire fluorescentã
Alþi pigmenþi pe bazã de pudrã de aluminiu de tipul celor utilizaþi
pentru fabricarea vopselelor
Alþi agenþi de apretare ºi finisare, acceleratori de vopsire sau
pentru fixarea culorilor ºi alte produse ºi preparate (de exemplu,
pentru mordansare) de felul celor folosite în industria textilã sau
în industrii similare, altele decât cele pe bazã de substanþe amilacee
Alþi iniþiatori de reacþie, acceleratori de reacþie ºi preparate
catalitice, nedenumite ºi necuprinse în altã parte (catalizatori
pentru spume)
Cimenturi, mortare, betoane ºi compoziþii similare refractare,
altele decât produsele de la poziþia 38.01
Copolimeri de etilenã ºi acetat de vinil
Copolimeri de propilenã

Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

2,2
6,0
5,0
0,1
0,2
0,2
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
3,3
0,5
6,0
0,6
1,0
0,3

1,0
0,5
0,8
1,5

1,0
0,5
0,5

3,0

0,2
4,5
0,9
0,9
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Poziþia
tarifarã

3907.10.00
3907.20.21
Ex. 3907.91.10
3909.30.00
3917.22.10

Ex. 3920.30.00

3920.51.00
3925.10.00
Ex. 4002.19.00
4002.31.00
4002.49.00
4002.59.00
4002.60.00
4007.00.00
Ex. 4408.90.94
4410.10.10
Ex. 4410.10.90
5004.00.10

5501.30.00
Ex. 5503.20.00
Ex. 5806.32.10
6902.10.00

Ex. 6902.20.99
7207.19.14

7207.19.16

7208.13.10

Denumirea mãrfii

Poliacetali
Polieteri-alcooli cu un numãr de hidroxil care sã nu depãºeascã 100
Alþi poliesteri lichizi nesaturaþi (alþi polimeri Ñ rãºinã poliestericã)
Alte rãºini aminice
Tuburi ºi conducte rigide din polimeri de propilenã, fãrã sudurã
sau lipire ºi cu o lungime care sã depãºeascã lungimea maximã
a secþiunii transversale, chiar fasonate, dar nu altfel lucrate
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din polimeri de
stiren, neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale,
fãrã suport (folie vacuumabilã P.V.C./ABS)
Alte plãci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule ºi lame din polimetacrilat de metil fãrã suport
Rezervoare, butoaie, cuve ºi recipiente similare cu o capacitate
de peste 300 l
Altele (cauciuc stirenobutadienic SBR)
Cauciuc izobutanoizoprenic (butil) (IIR)
Cauciuc cloroprenic (clorbutadienã) (CR) altul decât latex
Cauciuc acrilonitrilbutadienic (NBR) altul decât latex
Cauciuc izoprenic (IR)
Corzi ºi fire din cauciuc vulcanizat
Altele (furnir stejar)
Panouri de particule ºi panouri similare din lemn brut sau
simplu ºlefuit, chiar aglomerate cu rãºini sau alþi lianþi organici
Altele (panouri acoperite cu foi decorative)
Fire de mãtase (altele decât firele din deºeuri de mãtase)
necondiþionate pentru vânzarea cu amãnuntul, nealbite,
spãlate sau albite
Cabluri din filamente sintetice, acrilice sau modacrilice
Fibre din poliester discontinuu, necardate ºi nepieptãnate
ºi nici astfel prelucrate pentru filaturã (fibre bicomponente)
Panglici din fibre sintetice sau artificiale cu margini efective
(pentru centuri de siguranþã)
Cãrãmizi, dale, plãci ºi produse similare pentru construcþii, din
ceramicã, refractare, altele decât cele din pulberi silicioase fosile
sau din pãmânturi silicioase similare, cu un conþinut în greutate
mai mare de 50% Mg, Ca sau Cr, considerate separat sau
împreunã, exprimate ca MgO, CaO, Cr2O3
Altele (cãrãmizi refractare cordieritice ºi carborundice)
Alte semifabricate din fier sau din oþeluri nealiate, cu secþiunea
transversalã circularã sau poligonalã, obþinute prin turnare continuã,
altele decât cele de la poziþia 7207.19.11
Alte semifabricate din fier sau din oþeluri nealiate, cu secþiunea
transversalã circularã sau poligonalã, altele decât cele de la
poziþiile 7207.19.11Ñ7207.19.14
Produse laminate plate, din fier sau din oþeluri nealiate, cu o
lãþime de minimum 600 mm, laminate la cald, neplacate ºi
neacoperite, de o grosime de 3 mm sau peste, dar mai micã
de 4,75 mm, având o limitã de elasticitate minimalã de 355 MPa,
destinate relaminãrii

Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

0,2
0,8
0,5
0,3

0,2

0,7
1,0
0,2
2,0
0,4
1,5
0,4
4,0
0,2
2,0
3,0
0,5

0,4
0,4
0,8
0,4

6,0
5,0

3,0

20,0

10,0
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Poziþia
tarifarã

7208.22.10

7215.30.00

7224.90.19

7225.40.50

7226.10.99

7227.10.00
7228.10.10
7228.30.61
7228.30.69
7229.90.90
7301.20.00
7304.51.11

Ex. 7305.19.00
7306.40.91
7406.10.00
7505.22.00
7606.11.91
Ex. 8207.80.90
Ex. 8209.00.20
Ex. 8413.30.90
8540.11.13

8540.11.15

8540.12.00
8545.90.10
8716.90.50

Denumirea mãrfii

11
Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

Altele Ñ produse laminate plate din fier sau din oþeluri nealiate în
rulouri, simplu laminate la cald, de o grosime de 4,75 mm sau
peste, dar de maximum 10 mm, destinate relaminãrii
Alte bare ºi tije din fier sau din oþeluri nealiate, simplu prelucrate
sau finisate la rece, cu un conþinut de carbon de 0,25% sau peste,
dar mai mic de 0,6% din greutate
Alte oþeluri aliate în lingouri sau sub alte forme primare; produse
semifabricate din alte oþeluri aliate, cu secþiunea transversalã
pãtratã sau dreptunghiularã, forjate
Alte produse laminate plate din alte oþeluri aliate, de o lãþime
de 600 mm sau peste, simplu laminate la cald, nerulate cu o
grosime de 4,75 mm sau peste, dar pânã în 15 mm inclusiv
Produse laminate din oþeluri cu siliciu, aºa-zise ”magneticeÒ, cu
o lãþime de pânã la 500 mm inclusiv, cu texturã granularã
neorientatã
Bare ºi tije laminate la cald, rulate în forme neregulate din
oþeluri rapide
Bare din oþeluri rapide simplu trase sau extrudate la cald
Alte bare, simplu laminate, trase sau extrudate la cald, cu
secþiunea circularã, de un diametru de 80 mm sau peste
Alte bare, simplu laminate, trase sau extrudate la cald, cu
secþiunea circularã, de un diametru mai mic de 80 mm
Alte sârme din alte oþeluri aliate, altele decât cele de la
poziþiile 7229.10.00Ñ7229.90.50
Profiluri
Alte þevi, conducte ºi profiluri tubulare, fãrã sudurã, cu secþiunea
transversalã circularã, din alte oþeluri aliate, trase sau laminate
la rece, drepte ºi cu peretele cu o grosime uniformã, cu un
conþinut în greutate de 0,9% pânã la 1,15% inclusiv de carbon
ºi de 0,5 pânã la 2% inclusiv de crom ºi, eventual, de 0,5%
sau mai puþin de molibden, cu o lungime ce nu depãºeºte 4,5 m
Altele Ñ conducte ºi þevi sudate, nituite sau altfel asamblate
(conductã submarinã petrol ºi gaze)
Alte þevi, conducte ºi profiluri tubulare sudate, cu secþiunea transversalã circularã, din oþeluri inoxidabile trase sau laminate la rece
Pulbere de cupru cu structurã nelamelarã
Sârmã din aliaje de nichel
Alte table ºi benzi de aluminiu de formã pãtratã sau dreptunghiularã, din aluminiu nealiat, cu o grosime mai micã de 3 mm
Altele Ñ microburghie ºi burghie de gãurit adânc
Inserþii indexabile (plãcuþe)
Altele (pompe de injecþie ºi pompe de ulei)
Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile
pentru monitoare video în culori, care reprezintã un raport
lãþime/înãlþime a ecranului mai mic de 1,5 ºi diagonala ecranului
depãºeºte 42 cm, dar nu depãºeºte 52 cm
Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile
pentru monitoare video în culori care reprezintã un raport
lãþime/înãlþime a ecranului mai mic de 1,5 ºi cu diagonala ecranului
între 52 cm ºi 72 cm
Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile
pentru monitoare video, alb-negru sau altele monocrome
Rezistenþe de încãlzire
Osii

2,5

1,0

5,5

0,25

0,7
0,9
2,4
0,5
2,0
2,0
0,1

0,5
1,5
0,7
0,25
0,2
0,1
0,2
1,6
2,3

5,0

5,0
1,0
2,3
1,5
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ANEXA Nr. 3 a)
LISTA

mãrfurilor utilizate în producþia de sisteme de calcul,
exceptate temporar de la plata taxelor vamale în limita unui contingent valoric
Poziþia
tarifarã

8414.80.39
Ex. 8465.93.00
8471.91.80

8471.92.20
8471.92.40
8471.92.80

8471.93.51
8471.93.60
8473.30.10
8473.30.90
8515.80.11
Ex. 8542.11.95
9011.80.00
9030.89.91
9031.80.39
9032.89.90

Denumirea mãrfii

Valoarea
(milioane dolari
S.U.A.)

Compresoare volumetrice alternative, ce pot furniza o suprapresiune ce nu depãºeºte 15 bari, cu un debit pe orã de
peste 60 m3
Maºini de ºlefuit, de polizat sau de lustruit (maºini-unelte
pentru fabricarea cablajelor imprimate)
Unitãþi de prelucrare numericã, prezentate cu sau fãrã restul
sistemului, care pot conþine în acelaºi corp una sau douã:
unitãþi de stocare (memorii), unitãþi input (de intrare), unitãþi
output (de ieºire), altele decât cele de la poziþia 8471.91.10
Imprimante
Keyboards
Unitãþi input sau output (de intrare sau de ieºire) prezentate
sau nu cu restul sistemului ºi care conþin sau nu unitãþi de
memorie în acelaºi corp Ñ altele decât cele de la poziþiile
8471.92.10 Ñ 8471.92.40
Unitãþi de memorie pe discuri optice, inclusiv magneto-optice
Unitãþi de memorie pe benzi
Pãrþi ºi accesorii de maºini de la poziþia 84.71 Ñ subansambluri
electronice
Alte pãrþi ºi accesorii de maºini de la poziþia 84.71, altele decât
cele de la poziþia 8473.30.10
Alte maºini ºi aparate pentru tratarea metalelor pentru sudare
Circuite logice de control ºi de comandã
Alte microscoape
Alte instrumente ºi aparate electronice, altele decât cele de la
poziþiile 9030.10.10Ñ9030.89.10
Instrumente, aparate ºi maºini de mãsurã sau de control,
nedenumite ºi necuprinse în altã parte la prezentul capitol,
electronice, altele decât cele de la poziþia 9031.80.31
Instrumente ºi aparate pentru reglare sau control automat,
altele decât cele de la poziþiile 9032.10.10Ñ9032.89.10

0,2
0,2

2,5
0,6
0,5

1,2
1,6
0,4
3,1
1,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

ANEXA Nr. 3 b)
LISTA

mãrfurilor utilizate în producþia de sisteme de calcul, cu taxã vamalã redusã
Poziþia
tarifarã

8541.10.10
8541.10.99
8541.21.10
8541.29.10
8541.29.90
8541.30.10
8541.40.91
8541.40.93

Denumirea mãrfii

Diode, altele decât fotodiodele ºi diodele emiþãtoare de luminã,
sub formã de discuri nedecupate încã în microplachete
Diode, altele decât fotodiodele ºi diodele emiþãtoare de luminã,
altele decât cele de la poziþia 8541.10.91
Tranzistori, alþii decât fototranzistori, cu o putere mai micã de
1 W, sub formã de discuri nedecupate încã în microplachete
Tranzistori, alþii decât fototranzistori, alþii decât cei de la poziþia
8541.21, sub formã de discuri nedecupate încã în microplachete
Tranzistori, alþii decât fototranzistori, alþii decât cei de la poziþiile
8541.21.10Ñ8541.29.10
Tiristori, diaci ºi triaci, alþii decât dispozitivele fotosensibile, sub
formã de discuri nedecupate încã în microplachete
Celule solare, chiar asamblate în module sau constituite în panouri
Fotodiode, fototranzistori, fototiristori ºi fotocuplaje

Taxa
vamalã
redusã (%)
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Poziþia
tarifarã

8541.40.99
8541.50.10
8541.50.90
8541.60.00
8541.90.00

8542.11.01
8542.11.05
8542.11.12
8542.11.14
8542.11.16
8542.11.18
8542.11.21
8542.11.23
8542.11.25
8542.11.27
8542.11.31
8542.11.42
8542.11.44
8542.11.46
8542.11.48
8542.11.50
8542.11.59
8542.11.62
8542.11.64
8542.11.67
8542.11.68
8542.11.71
8542.11.73
8542.11.74
8542.11.75
8542.11.77
8542.11.79

Denumirea mãrfii

Dispozitive fotosensibile cu semiconductori, inclusiv celulele
fotovoltaice, chiar asamblate în module sau montate în panouri,
altele decât cele de la poziþiile 8541.40.91 ºi 8541.40.93
Alte dispozitive cu semiconductori sub formã de discuri
nedecupate încã în microplachete
Alte dispozitive cu semiconductori, altele decât cele de la
poziþia 8541.50.10
Cristale piezoelectrice montate
Pãrþi de diode, de tranzitori ºi de alte dispozitive similare cu
semiconductori; de dispozitive fotosensibile cu semiconductori,
inclusiv de celule fotovoltaice chiar asamblate în module sau
montate în panouri; de diode emiþãtoare de luminã; de cristale
piezoelectrice montate
Circuite integrate monolitice, numerice de tip MOS, sub formã
de discuri nedecupate încã în microplachete
Circuite integrate monolitice, numerice de tip MOS, sub formã
de microplachete (chips)
Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror capacitate
de memorare nu depãºeºte 256 Kbiþi
Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror capacitate
de memorare este de peste 256 Kbiþi, dar nu depãºeºte 1 Mbit
Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror capacitate
de memorare este de peste 1 Mbit, dar nu depãºeºte 4 Mbiþi
Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAM) a cãror capacitate
de memorare este de peste 4 Mbiþi
Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate nu depãºeºte 64 Kbiþi
Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate de memorare este de peste 64 Kbiþi, dar
nu depãºeºte 256 Kbiþi
Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate de memorare este de peste 256 Kbiþi,
dar nu depãºeºte 1 Mbit
Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAM),
a cãror capacitate de memorare este de peste 1 Mbit
Memorii exclusiv de citire, neprogramabile (ROM)
Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse cu
raze ultraviolete (EPROM); FLASH E2PROM, a cãror capacitate
de memorare nu depãºeºte 256 Kbiþi
Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse cu
raze ultraviolete (EPROM); FLASH E2PROM, a cãror capacitate
de memorare este de peste 256 Kbiþi, dar nu depãºeºte 1 Mbit
Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse cu
raze ultraviolete (EPROM); FLASH E2PROM, a cãror capacitate
de memorare este de peste 1 Mbit, dar nu depãºeºte 4 Mbiþi
Memorii exclusiv de citire, programabile, ce pot fi ºterse cu
raze ultraviolete (EPROM); FLASH E2PROM, a cãror capacitate
de memorare este de peste 4 Mbiþi
Memorii exclusiv de citire, ce pot fi ºterse electric, programabile
(E2PROM), exclusiv FLASH E2PROM
Memorii, altele decât cele de la poziþiile 8542.11.12Ñ8542.11.50
Microprocesoare pe 8 biþi
Microprocesoare de peste 8 biþi, dar care nu depãºesc 16 biþi
Microprocesoare de peste 16 biþi, dar care nu depãºesc 32 biþi
Microprocesoare de peste 32 biþi
Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) pe 8 biþi
Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) de peste 8 biþi, dar
care nu depãºesc 16 biþi
Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) de peste 16 biþi,
dar care nu depãºesc 32 biþi
Microcontroloare (inclusiv microordinatoare) de peste 32 biþi
Reþele predifuzate
Circuite precaracterizate

13
Taxa
vamalã
redusã (%)

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Poziþia
tarifarã

8542.11.80
8542.11.82
8542.11.84
8542.11.86
8542.11.88
8542.11.89
8542.11.90
8542.11.91
8542.11.95
8542.11.98
8542.19.10
8542.19.20
8542.19.30
8542.19.50
8542.19.60
8542.19.70
8542.19.80
8542.20.10
8542.20.30
8542.20.50
8542.20.80
8542.80.00
8542.90.00

Denumirea mãrfii

Taxa
vamalã
redusã (%)

Dispozitive logice programabile
Circuite de control ºi de comandã
Circuite de interfaþã; circuite de interfaþã capabile sã execute
funcþii de control ºi de comandã
Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS, altele decât cele
de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.84
Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS, sub formã de
discuri nedecupate în microplachete, altele decât cele de la poziþiile
8542.11.01Ñ8542.11.86
Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS, sub formã
de microplachete (chips), altele decât cele de la poziþiile
8542.11.01Ñ8542.11.84
Memorii, altele decât cele de la poziþiile 8542.11.12Ñ8542.11.59
Microprocesoare ºi microcontroloare (inclusiv microordinatoare)
Circuite logice, circuite de control ºi de comandã, circuite de interfaþã
Circuite integrate monolitice, numerice, de tip MOS, altele decât
cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.11.95
Alte circuite integrate monolitice sub formã de discuri nedecupate
încã în microplachete
Alte circuite integrate monolitice, sub formã de microplachete (chips)
Amplificatoare
Regulatoare de putere sau de tensiune
Circuite de control ºi comandã
Circuite de interfaþã, circuite de interfaþã capabile sã execute
funcþii de control ºi comandã
Alte circuite integrate monolitice, altele decât cele de la poziþiile
8542.19.10Ñ8542.19.70
Microprocesoare ºi microcontroloare (inclusiv microordinatoare)
Convertizoare
Amplificatoare
Circuite integrate hibride, altele decât cele de la poziþiile
8542.20.10Ñ8542.20.50
Alte circuite integrate ºi micromontaje electronice, altele decât
cele de la poziþiile 8542.11.01Ñ8542.20.80
Pãrþi de circuite integrate ºi de micromontaje electronice
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului pe anul 1996
al Biroului de Schimburi Româno-Americane
în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei
Având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României ºi
Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru înfiinþarea unui birou de schimburi româno-americane în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei, încheiat la
Bucureºti la 30 iulie 1992,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã bugetul pe anul 1996 al Biroului de
Schimburi Româno-Americane în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei, în sumã
de 395.100 mii lei, conform anexei.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 iulie 1996.
Nr. 557.
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ANEXÃ

BUGETUL PE ANUL 1996

al Biroului de Schimburi Româno-Americane în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei
Capitolul 51.1

Ñ mii lei Ñ

TOTAL CHELTUIELI

395.100

I. CHELTUIELI CURENTE:

395.100

A. Cheltuieli de personal:

255.000

Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri*)
B. Cheltuieli materiale:

255.000
140.100

Ñ cheltuieli de întreþinere
Ñ încãlzit
Ñ iluminat
Ñ apã, canal, salubritate
Ñ poºtã, telefon
Ñ rechizite
Ñ materiale de curãþenie
Ñ alte materiale ºi prestãri de servicii
Ñ reparaþii curente
Ñ alte cheltuieli

105.900
7.000
4.000
2.500
15.000
3.000
1.000
73.400
2.000
32.200

*) Se includ urmãtoarele cheltuieli:
1. Alocaþiile lunare în lei ale bursierilor americani. Drepturile bãneºti cuvenite personalului american pe perioada
ºederii în România, în conformitate cu art. 7 din acord, se stabilesc astfel:
a) pentru personalul care activeazã în învãþãmântul superior, la nivelul prevãzut de lege pentru profesorii
universitari cu vechime de 25Ð30 de ani ºi spor de vechime de 25%;
b) pentru personalul care activeazã în învãþãmântul liceal, la nivelul prevãzut de lege pentru lectorii
universitari cu vechime de 25Ð30 de ani ºi spor de vechime de 25%.
2. Cheltuielile de deplasare ale bursierilor americani pe distanþa cuprinsã între Bucureºti ºi localitatea de
desfãºurare a activitãþi, precum ºi cele pentru deplasãrile interne legate de îndeplinirea programului.
3. Costul transportului internaþional pentru bursierii români care se deplaseazã în S.U.A., potrivit programului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea Centrului cultural din
oraºul Târgu Secuiesc, judeþul CovasnaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea Centrului cultural din oraºul Târgu Secuiesc, judeþul
CovasnaÒ, 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, 10 iulie 1996.
Nr. 560.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a satului
Coþofenii din Faþã, comuna Almãj, judeþul DoljÒ
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 satului Coþofenii din Faþã, comuna Almãj,
judeþul DoljÒ, 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, 10 iulie 1996.
Nr. 561.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Pod din beton armat
peste Pârâul Cricovu Sãrat, pe DC 71 Valea Scheilor Ñ Mireºu,
la km 8 + 470, judeþul PrahovaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Pod din beton armat peste Pârâul Cricovu Sãrat, pe DC 71 Valea
Scheilor Ñ Mireºu, la km 8 + 470, judeþul PrahovaÒ, 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, 10 iulie 1996.
Nr. 562.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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