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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea
în domeniul sanitar-veterinar, semnatã la Bucureºti
la 21 septembrie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnatã la Bucureºti la 21 septembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
p. Ministru de stat
ministrul afacerilor externe,
Marin Mitriº,
secretar de stat
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
Nr. 1.256.

CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia
privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia, denumite în continuare pãrþi contractante,
hotãrând extinderea ºi dezvoltarea cooperãrii reciproce în domeniul sanitar-veterinar, pentru asigurarea unei protecþii corespunzãtoare ºi echivalente împotriva bolilor la animale ºi celor cauzate de produsele de origine animalã, caracterizate printr-o stare necorespunzãtoare de sãnãtate,
conduse de hotãrârea de a dezvolta în continuare relaþiile dintre cele douã þãri, pentru a facilita comerþul reciproc
cu animale, material seminal, embrioni, ouã pentru reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse
de uz veterinar, furaje ºi alte produse ºi materii care pot influenþa starea de sãnãtate a animalelor,
au decis sã încheie prezenta convenþie.
ARTICOLUL 1

Pãrþile contractante vor coopera în vederea protecþiei
teritoriilor statelor lor împotriva introducerii ºi transmiteriii de
boli prin activitatea de import, export ºi tranzit, între pãrþile
contractante, de animale, material seminal, embrioni, ouã
pentru reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse de uz veterinar, furaje ºi alte produse ºi materii care pot influenþa starea de sãnãtate a
animalelor.
ARTICOLUL 2

Autoritãþile sanitare veterinare ale pãrþilor contractante
competente în domeniul aplicãrii convenþiei sunt:
1. Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã din Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei din România;

2. Sectorul Veterinar al Ministerului Federal al
Agriculturii al Republicii Federale Iugoslavia.
ARTICOLUL 3

Autoritãþile sanitare veterinare competente ale pãrþilor
contractante vor conveni activitãþile reciproce în scopul simplificãrii executãrii procedurilor sanitare veterinare pentru
importul, exportul ºi tranzitul cu animale, material seminal,
embrioni, ouã pentru reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse de uz veterinar, furaje
ºi alte produse ºi materii care constituie obiectul controlului
sanitar veterinar de frontierã. Se vor conveni activitãþi reciproce, luând în considerare reglementãrile din legislaþia
românã ºi cea iugoslavã, precum ºi legislaþia Uniunii
Europene ºi a Organizaþiei Mondiale a Comerþului.
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ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 7

1. Autoritãþile sanitare veterinare competente ale pãrþilor
contractante îºi vor furniza imediat informaþii privind:
a) apariþia pe teritoriul statelor lor a bolilor specificate în
Lista ”AÒ a Oficiului Internaþional de Epizootii, inclusiv
numele speciilor, numãrul animalelor afectate ºi zona de
extindere a bolii, baza de diagnostic ºi activitãþile întreprinse pentru prevenirea ºi combaterea bolilor;
b) bolile transmisibile ale animalelor înscrise în listele
”AÒ ºi ”BÒ ale Oficiului Internaþional de Epizootii prin schimbul lunar de buletine informative;
c) condiþiile sanitare veterinare ºi modelele de certificate
sanitare veterinare pentru importul, exportul ºi licenþele de
tranzit cu animale, material seminal, embrioni, ouã pentru
reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi
alte produse de uz veterinar, furaje ºi alte produse ºi
materii care pot influenþa starea de sãnãtate a animalelor.
2. Autoritãþile sanitare veterinare competente ale pãrþilor
contractante se vor informa reciproc, imediat, despre mãsurile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile specificate în Lista ”AÒ a Oficiului Internaþional de Epizootii apar
pe teritoriul þãrilor limitrofe.

1. Reprezentanþii autoritãþilor sanitare veterinare competente ale pãrþilor contractante se vor întâlni ori de câte ori
este necesar, într-un loc ºi într-o perioadã de timp convenite reciproc.
2. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenþii va fi rezolvat prin negocieri directe între
pãrþile contractante.
3. În cazul în care nu se ajunge la o înþelegere în timpul negocierilor menþionate la alin. 2, diferendele dintre pãrþile contractante, legate de punerea în aplicare a prezentei
convenþii, vor fi examinate de cãtre o comisie mixtã.
Comisia va fi compusã din câte doi medici veterinari ºi un
jurist din partea fiecãrei pãrþi contractante. Comisia se va
întruni la cererea uneia dintre pãrþile contractante, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii unei asemenea
reuniuni pe teritoriul sãu. Reuniunea va fi prezidatã alternativ de cãtre un membru al fiecãrei delegaþii.

ARTICOLUL 5

1. Pãrþile contractante vor sprijini cooperarea dintre autoritãþile sanitare veterinare competente ºi instituþiile române
ºi iugoslave care utilizeazã rezultatele cercetãrii ºtiinþifice ºi
tehnologice în domeniul sanitar-veterinar, prin:
a) schimb de experienþã ºi informaþii în domeniul medicinei veterinare;
b) cooperarea dintre autoritãþile sanitare veterinare competente ºi instituþiile veterinare;
c) schimb de informaþii ºi întâlniri de lucru efectuate de
specialiºti ºi de personal ºtiinþific;
d) schimb de reviste de specialitate ºi alte publicaþii
sanitare veterinare;
e) schimb de informaþii privind activitatea sanitarã veterinarã, prevederi ºi reglementãri legale publicate în acest
domeniu;
f) schimb de informaþii, de reglementãri ºi de specialiºti
în domeniul producerii, testãrii, înregistrãrii, autorizãrii ºi
comercializãrii produselor de uz veterinar.
2. Pãrþile contractante vor admite autoritãþilor sanitare
veterinare competente sã efectueze controale reciproce în
întreprinderile ºi unitãþile care exportã animale, material
seminal, embrioni, ouã pentru reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse de uz veterinar,
furaje ºi alte produse ºi materii care pot influenþa starea de
sãnãtate a animalelor.
ARTICOLUL 6

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei convenþii vor fi suportate de fiecare parte contractantã
cu respectarea legislaþiei sale interne.

ARTICOLUL 8

Prezenta convenþie nu afecteazã drepturile ºi obligaþiile
pãrþilor contractante care rezultã din alte convenþii internaþionale încheiate de cãtre pãrþi în domeniul sanitarveterinar.
ARTICOLUL 9

Prezenta convenþie va intra în vigoare dupã 60 de zile
de la data celei de-a doua notificãri prin care pãrþile contractante se vor informa reciproc privind îndeplinirea procedurilor cerute de legislaþia lor naþionalã în acest caz.
ARTICOLUL 10

Prezenta convenþie se încheie pentru o perioadã de
5 ani ºi se va prelungi în mod automat pentru urmãtorii
5 ani, în cazul în care una dintre pãrþile contractante nu
va fi notificat celeilalte pãrþi contractante, cu cel puþin
6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate,
intenþia sa de a denunþa convenþia.
ARTICOLUL 11

La data intrãrii în vigoare a prezentei Convenþii dintre
Guver nul României ºi Guvernul Republicii Federale
Iugoslavia îºi înceteazã valabilitatea Convenþia sanitarã
veterinarã dintre Republica Popularã Românã ºi Republica
Popularã Federativã Iugoslavia, semnatã la 4 august 1956
la Belgrad, aºa cum a fost modificatã prin Protocolul din
24 decembrie 1956 ºi prin Protocolul din 19 decembrie
1959.
Semnatã la Bucureºti la 21 septembrie 1996, în limbile
românã, sârbã ºi englezã, toate textele fiind în mod autentic egale.
În caz de diferende de interpretare, va prevala versiunea în limba englezã.

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Federale Iugoslavia,

Alexandru Lãpuºan

T. Vrebalov
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea
în domeniul carantinei ºi protecþiei plantelor,
semnatã la Bucureºti la 21 septembrie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul
carantinei ºi protecþiei plantelor, semnatã la Bucureºti la 21 septembrie
1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
p. Ministru de stat
ministrul afacerilor externe,
Marin Mitriº,
secretar de stat
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
Nr. 1.257.

CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia
privind cooperarea în domeniul carantinei ºi protecþiei plantelor
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia, denumite în continuare pãrþi contractante,
conduse de dorinþa de a stimula cooperarea bilateralã în domeniul carantinei ºi protecþiei plantelor,
pentru a proteja teritoriile celor douã state în ceea ce priveºte introducerea ºi rãspândirea unor boli, dãunãtori ºi
buruieni ale plantelor ºi produselor vegetale, numite în continuare organisme de carantinã, ºi pentru a limita pierderile provocate de acestea, precum ºi pentru a facilita comerþul reciproc ºi schimburile de plante ºi produse vegetale,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

În scopurile acestei convenþii, termenii folosiþi au urmãtorul înþeles:
Ñ plante: plante vii ºi pãrþi vii ale acestora, inclusiv
seminþe (enumerate în anexa nr. 1).
Ñ produse vegetale: produse de origine vegetalã neprelucrate (inclusiv seminþele neincluse în definiþia termenului
plantã), precum ºi produsele prelucrate care, datoritã naturii lor sau celei a transformãrilor, pot constitui un risc de
rãspândire a organismelor dãunãtoare.
Ñ obiecte: materiale de altã naturã decât cea vegetalã, care pot adãposti sau rãspândi organisme de carantinã.
Ñ control fitosanitar: activitãþile întreprinse pentru a stabili dacã plantele, produsele vegetale, obiectele ºi mijloacele de transport sunt libere de organisme de carantinã.
Ñ organisme dãunãtoare: orice formã de viaþã, de origine vegetalã sau animalã, sau orice agent patogen, dãunãtor sau potenþial dãunãtor plantelor sau produselor
vegetale.

Ñ organisme de carantinã: organisme dãunãtoare definite în normele pãrþilor contractante, care au importanþã
potenþialã pentru economia naþionalã ºi care nu sunt încã
prezente sau, chiar dacã existã, nu sunt larg rãspândite ºi
sunt combãtute activ.
ARTICOLUL 2

Cooperarea specificã care se desfãºoarã în baza prezentei convenþii se realizeazã în conformitate cu regulile
aplicabile care sunt în vigoare în statul fiecãreia dintre pãrþile contractante.
ARTICOLUL 3

Pãrþile contractante se obligã sã aplice toate mãsurile
posibile în vederea prevenirii transmiterii de organisme de
carantinã de pe teritoriul statului uneia dintre pãrþile contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante.
Lista organismelor de carantinã menþionate este
cuprinsã în anexa nr. 2 ºi face parte integrantã din prezenta convenþie.
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Organele competente ale pãrþilor contractante pot modifica sau completa lista organismelor de carantinã.
Modificãrile ºi completãrile menþionate mai sus, inclusiv
termenul de intrare în vigoare vor fi transmise organelor
competente ale celeilalte pãrþi contractante pe cale diplomaticã.
ARTICOLUL 4

Organele competente ale statelor celor douã pãrþi contractante vor supraveghea ºi vor controla culturile agricole,
pãdurile, terenurile necultivate, materiile prime ºi produsele
vegetale în timpul transportului ºi al depozitãrii, pentru a
depista focarele de organisme dãunãtoare ale plantelor, primejdioase pentru agriculturã ºi silviculturã, ºi vor aplica
mãsurile de combatere a acestora.
ARTICOLUL 5

În scopul prevenirii introducerii sau rãspândirii organismelor de carantinã a plantelor pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante, orice export de plante sau de produse de origine vegetalã trebuie sã fie însoþit de un ”certificat fitosanitarÒ, elaborat conform modelului prezentat în anexa nr. 3*)
la prezenta convenþie, eliberat de autoritãþile desemnate
pentru aceasta de cãtre pãrþile contractante.
Certificatul fitosanitar va trebui sã ateste cã:
Ñ transportul este considerat conform cu regulile fitosanitare în vigoare în þara importatoare;
Ñ plantele ºi produsele de origine vegetalã exportate
sunt libere de organismele de carantinã menþionate în
anexa la prezenta convenþie sau de alþi agenþi patogeni,
dãunãtori sau buruieni, specificaþi în clauze suplimentare;
Ñ locul de origine al acestor plante ºi produse de origine vegetalã;
Ñ tratamentele la care a fost supus produsul sau orice
alte clauze suplimentare cerute de importatori.
Pentru produsele vegetale care vor fi reexportate se va
înscrie þara de origine, iar acestea vor fi însoþite de o
copie de pe certificatul fitosanitar al statului producãtor.
Certificatele fitosanitare vor fi emise în original în limba
englezã sau francezã. Orice schimbãri ale acestora (ºtersãturi, tãieri sau ilizibilitatea textului) le invalideazã.
Certificatul fitosanitar este valabil timp de 20 de zile de
la data emiterii lui.
Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor
supuse inspecþiei fitosanitare pe teritoriul statului celeilalte
pãrþi contractante trebuie curãþate cu atenþie ºi, dacã este
necesar, dezinfectate.
Tranzitul loturilor de plante ºi produse vegetale va fi
permis când livrarea se conformeazã cerinþelor fitosanitare
ale þãrii prin teritoriul cãreia se transportã.
ARTICOLUL 6

Plantele, produsele vegetale, obiectele, ambalajele ºi
mijloacele de transport în care sunt livrate fac obiectul controlului fitosanitar, în conformitate cu regulile ºi reglementãrile specifice ale pãrþilor contractante.
ARTICOLUL 7

Certificatul fitosanitar nu exclude dreptul legal de efectuare a controlului fitosanitar de cãtre þara importatoare ºi
aplicarea mãsurilor considerate necesare (refuzul de intrare,
distrugere, dezinfectare, dezinsecþie etc.), în cazul depistãrii
organismelor de carantinã.
ARTICOLUL 8

În cazul în care se constatã prezenþa unor organisme
de carantinã a plantelor ºi fapte contrare regulilor fitosanitare, organul de carantinã din þara importatoare va trebui
*) Anexa nr. 3 se comunicã pãrþilor interesate.
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sã informeze despre aceasta, în cel mai scurt timp posibil,
organul competent pentru carantina fitosanitarã ºi protecþia
plantelor al þãrii exportatoare.
ARTICOLUL 9

Pentru a preveni pãtrunderea organismelor de carantinã
ºi a organismelor dãunãtoare periculoase din punct de
vedere economic, pãrþile contractante au dreptul:
Ñ sã limiteze sau sã pretindã condiþii speciale referitoare la importul de plante ºi produse vegetale;
Ñ sã interzicã importul de plante sau produse vegetale.
Modificãrile ºi completãrile listelor organismelor de
carantinã, precum ºi limitãrile ºi interdicþiile legate de importul plantelor ºi produselor vegetale vor fi aduse la cunoºtinþã celeilalte pãrþi contractante ºi intrã în vigoare în a
60-a zi de la comunicare.
ARTICOLUL 10

Pãrþile contractante interzic importul de pãmânt (cu
excepþia turbei) ºi folosirea ca ambalaj a fânului, plevei,
muºchiului, rumeguºului, scoarþei ºi a altor materiale care
pot adãposti sau rãspândi organisme de carantinã.
ARTICOLUL 11

Importurile de plante ºi de produse de origine vegetalã,
destinate reprezentanþelor diplomatice ºi consulare ºi personalului acestora, ale statelor celor douã pãrþi contractante,
precum ºi donaþiile ºi schimburile ºtiinþifice vor trebui sã fie
conform prevederilor fitosanitare din prezenta convenþie.
ARTICOLUL 12

Pãrþile contractante vor asigura controlul fitosanitar la
punctele de frontierã (rutiere, feroviare, maritime, aeriene),
stabilite pentru importul, exportul sau tranzitul de plante sau
produse de origine vegetalã.
ARTICOLUL 13

Cele douã pãrþi contractante, recunoscând utilitatea colaborãrii în domeniul ºtiinþei ºi oportunitatea unificãrii, pe cât
posibil, a metodelor ºi mijloacelor de protecþie a plantelor,
vor stimula aceastã cooperare prin:
Ñ schimb de informaþii asupra stãrii fitosanitare a culturilor ºi pãdurilor, asupra mãsurilor folosite în combaterea
bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor, precum ºi asupra rezultatelor obþinute;
Ñ schimb de legi ºi reglementãri privind carantina ºi
protecþia plantelor ºi de literaturã de specialitate, asigurând
astfel, pentru ambele þãri, o mai bunã cunoaºtere în acest
domeniu.
ARTICOLUL 14

Pãrþile contractante pot sã-ºi furnizeze una alteia informaþii asupra apariþiei ºi rãspândirii organismelor de carantinã, cu obligaþia ca nici una dintre pãrþile contractante sã
nu poatã transmite informaþiile obþinute unor terþe þãri.
ARTICOLUL 15

Pãrþile contractante organizeazã, în caz de necesitate,
consultãri comune pentru rezolvarea problemelor menþionate
în prezenta convenþie.
Perioada, locul ºi ordinea de zi a consultãrilor vor fi
convenite de fiecare datã de cãtre pãrþile contractante.
Fiecare parte contractantã îºi va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aceste consultãri.
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ARTICOLUL 16

ARTICOLUL 19

Pãrþile contractante decid cã, pentru a îmbunãtãþi comerþul cu plante ºi produse vegetale, controlul fitosanitar pe
teritoriul statului pãrþii exportatoare poate fi efectuat în
comun ºi se aplicã regulile pãrþii contractante spre teritoriul
statului cãruia îi sunt livrate plantele sau produsele vegetale.
Locul, condiþiile ºi datele controlului fitosanitar comun se
vor conveni de comun acord de pãrþile contractante.

Prevederile prezentei convenþii nu afecteazã obligaþiile
pãrþilor contractante care decurg din alte înþelegeri internaþionale bilaterale ºi multilaterale.

ARTICOLUL 17

În cazul în care apar probleme litigioase, legate de
interpretarea sau de aplicarea prezentei convenþii, cele
douã pãrþi contractante le vor rezolva prin contacte directe
sau prin alte metode convenite. Dacã nu se poate ajunge
la consens prin aceste mijloace, divergenþele vor fi soluþionate pe cale diplomaticã.
ARTICOLUL 18

Organele competente ale pãrþilor contractante, care coordoneazã ºi rãspund de îndeplinirea prezentei convenþii,
sunt:
Ñ din partea românã, Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei;
Ñ din partea iugoslavã, Ministerul Federal al Agriculturii
sau alt organ al agriculturii nominalizat de Guvernul federal.
În îndeplinirea prezentei convenþii, organele competente
ale pãrþilor contractante vor fi în contact direct ºi pot
încheia înþelegeri de aplicare a acesteia.

ARTICOLUL 20

Prezenta convenþie va intra în vigoare dupã 60 de zile
de la data când pãrþile contractante îºi vor fi notificat reciproc îndeplinirea cerinþelor lor legale pentru intrarea în
vigoare a acesteia.
ARTICOLUL 21

Prezenta convenþie s-a încheiat pentru o perioadã de
5 ani.
Valabilitatea ei va fi prelungitã în mod automat pentru
urmãtoarea perioadã de 5 ani, cu condiþia ca nici una
dintre pãrþile contractante sã nu notifice celeilalte pãrþi contractante, cu cel puþin 6 luni înainte, intenþia sa de denunþare a acesteia.
La data intrãrii în vigoare a acestei convenþii dintre
Guver nul României ºi Guvernul Republicii Federale
Iugoslavia, Convenþia privind protecþia plantelor agricole ºi
forestiere împotriva dãunãtorilor ºi agenþilor patogeni dintre
Republica Popularã Românã ºi Republica Popularã
Federativã Iugoslavia, semnatã la Bucureºti la 25 septembrie 1956, îºi înceteazã valabilitatea.
Semnatã la Bucureºti la 21 septembrie 1996, în douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã, sârbã ºi
englezã, toate textele fiind egal autentice.
În caz de diferenþe de interpretare va prevala textul în
limba englezã.

Pentru Guvernul României,
Alexandru Lãpuºan

Pentru Guvernul Republicii Federale Iugoslavia,
T. Vrebalov

ANEXA Nr. 1

Pãrþi vii ale plantelor vor fi considerate cã includ:
Ñ fructe, în sens botanic, altele decât cele conservate
prin congelare puternicã;
Ñ legume, altele decât cele conservate prin congelare
puternicã;
Ñ tuberculi, bulbi, rizomi;

Ñ flori tãiate;
Ñ ramuri cu frunze;
Ñ pomi tãiaþi care reþin frunzele pe ei;
Ñ culturi de þesuturi de plante.
Seminþele vor fi considerate cã înseamnã seminþe în
sens botanic, altele decât cele care se folosesc la semãnat.

ANEXA Nr. 2
LISTA

organismelor de carantinã fitosanitarã a României
LISTA A

care cuprinde organismele de carantinã inexistente în Europa
I. Dãunãtori
a) Insecte
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACLERIS VARIANA (Fernald)
ACLERIS GLOVERANA (Walsingham)
ACROBASIS PIRIVORELLA (Matsumura)
ACULOPS FUCHSIAE Kelfer
ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (Quaintance)
ALEUROCANTHUS WOGLUMI Ashby

7. AMAUROMYZA MACULOSA (Malloch)
8. ANASTREPHA spp.
8.1. ANASTREPHA FRATERCULUS (Wiedermann)
8.2. ANASTREPHA LUDENS (Loew)
8.3. ANASTREPHA OBLIQUA (Macquart)
9. ANOPLOPHORA CHINENSIS (Forster)
10. ANOPLOPHORA MALASIACA (Thomson)
11. ANTHONOMUS BISIGNIFER Schenkling
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12.
13.
14.
15.

ANTHONOMUS GRANDIS Boheman
ANTHONOMUS QUADRIGIBBUS Say
ANTHONOMUS SIGNATUS Say
BACTROCERA spp. (non European)
15.1. BACTROCERA CUCURBITAE (Coquillett)
15.2. BACTROCERA DORSALIS (Hendel)
15.3. BACTROCERA MINAX (Enderlein)
15.4. BACTROCERA TRYONI (Froggatt)
15.5. BACTROCERA TSUNEONIS (Mlyake)
15.6. BACTROCERA ZONATA (Saunders)
16. BLITOPERTHA ORIENTALIS (Waterhouse)
17. CARPOSINA NIPONENSIS (Walsingham)
18. CERATITIS COSYRA (Walker)
19. CONOTRACHELUS NENUPHAR (Herbst)
20. CYDIA INOPINATA (Heinrich)
21. CYDIA PACKARDI (Zeller)
22. CYDIA PRUNIVORA (Walsh)
23. DACUS CILIATUS Loew
24. EPITRIX TUBERIS Gentner
25. EPOCHRA CANADENSIS (Loew)
26. EUPHRANTA JAPONICA (Ito)
27. HELICOVERPA ZEA (Boddie)
28. LIRIOMYZA SATIVAE Blanchard
29. LISTRONOTUS BONARIENSIS (Kuschel)
30. LOPHOLEUCASPIS JAPONICA Cockerell
31. PARASAISSETIA NIGRA (Nietner)
32. PISSODES spp. (non-European)
32.1. PISSODES NEMORENSIS Germar
32.2. PISSODES STROBI (Peck)
32.3. PISSODES TERMINALIS Hopping
33. POPILLIA JAPONICA Newman
34. PREMNOTRYPES spp. (Andean)
35. RHAGOLETIS spp. (non European)
35.1. RHAGOLETIS CINGULATA (Loew)
35.2. RHAGOLETIS COMPLETA Cresson
35.3. RHAGOLETIS FAUSTA (Osten Sacken)
35.4. RHAGOLETIS INDIFFERENS Curran
35.5. RHAGOLETIS MENDAX Curran
35.6. RHAGOLETIS POMONELLA (Walsh)
35.7. RHAGOLETIS RIBICOLA Doane
36. SCOLYTIDAE (non European)
36.1. DENDROCTONUS ADJUNCTUS Blandford
36.2. DENDROCTONUS BREVICOMIS Le Conte
36.3. DENDROCTONUS FRONTALIS Zimmermann
36.4. DENDROCTONUS PONDEROSAE Hopkins
36.5. DENDROCTONUS PSEUDOTSUGAE Hopkins
36.6. DENDROCTONUS RUFIPENNIS (Kirby)
36.7. DRYCOETES CONFUSUS Swaine
36.8. GNATHOTRICHUS SULCATUS (Le Conte)
36.9. IPS CALLIGRAPHUS (Germar)
36.10. IPS CONFUSUS (Le Conte)
36.11. IPS GRANDICOLLIS (Eichhoff)
36.12. IPS LECONTEI Swaine
36.13. IPS PINI (Say)
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36.14. IPS PLASTOGRAPHUS (Le Conte), cu douã
subspecii: IP PLASTOGRAPHUS (Le Conte) ºi
IP MARITIMUS Lanier
37. SPODOPTERA ERIDANIA (Cramer)
38. SPODOPTERA FRUGIPERDA (J. E. Smith)
39. SPODOPTERA LITURA (Fabricius)
40. STERNOCHETUS MANGIFERAE (Fabricius)
41. THRIPS PALMI Karny
42. TOXOPTERA CITRICIDUS (Kirkaldy)
b) Nematozi
1. BUSSAPHELENCUS XYLOPHILUS (Steiner & Buhrer)
Nickie
2. HETERODERA GLYCINES Ichinohe
3. NACOBBUS ABERRANS (Thorne) Thorne & Allen
4. RADOPHOLUS CITROPHILUS Huettel et al.
II. Agenþi fitopatogeni
a) Ciuperci
1.
2.
3.
4.

ALTERNARIA KIKUCHIANA S. Tanaka
ALTERNARIA MALI Roberts
APIOSPORINA MORBOSA (Schweinitz) von Arx
ATROPELLIS spp.
4.1. ATROPELLIS PINIPHILA (Weir) Lohman & Cash
4.2. ATROPELLIS PINICOLA Zeller & Goodding
5. BOTRYOSPHAERIA BERENGERIANA de Notaris f.
sp. PIRICOLA (Nose) Koganezawa & Sakuma
6. BOTRYOSPHAERIA LARICINA (K. Sawada)
Y. Zhong
7. CERATOCYSTIS FAGACEARUM (Bretz) Hunt
8. CERATOCYSTIS VIRESCENS (Davidson) Moreau
9. CHRYSOMYXA ARCTOSTAPHYLI Dietel
10. CIBORINIA CAMELLIAE Kohn
11. CRONARTIUM spp. (non European)
11.1. CRONARTIUM COLEOSPORIOIDES J.C.
Arthur
11.2. CRONARTIUM COMANDRAE Peck
11.3. CRONARTIUM COMPTONIAE J.C. Arthur
11.4. CRONARTIUM FUSIFORME Hedgcock & Hunt
ex. Cummings
11.5. CRONARTIUM HIMALAYENSE Bagchee
11.6. CRONARTIUM KAMTSCHATICUM Jorstad
11.7. CRONARTIUM QUERCUUM (Berkeley) Miyabe
ex. Shirai
11.8. ENDOCRONARTIUM HARKNESSII (J. P.
Moore) Y. Hiratsuka
12. ELSINOE FAWCETTII Bitancourt & A.E. Jenkins
13. GYMNOSPORANGIUM spp. (non European)
13.1. GYMNOSPORANGIUM ASIATICUM Miyabe ex.
Yamada
13.2. GYMNOSPORANGIUM CLAVIPES (Cooke &
Peck) Cooke & Peck
13.3. GYMNOSPORANGIUM GLOBOSUM (Farlow)
Farlow
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13.4. GYMNOSPORANGIUM JUNIPERIVIRGINIANAE Schweinitz
13.5. GYMNOSPORANGIUM SHIRAIANUM K. Hara
13.6. GYMNOSPORANGIUM YAMADAE Miyabe ex.
Yamada
14. GUIGNARDIA CITRICARPA (Kiely)
15. HAMASPORA LONGISSIMA (Thumen) Kornicke
16. INONOTUS WEIRII (Murrill) Kotlaba & Pouzar
17. MELAMPSORA FARLOWII (J.C. Arthur) J. J. Davis
18. MONILINIA FRUCTICOLA (Winter) Haney
19. MYCOSPHAERELLA GIBSONII H.C. Evans
20. MYCOSPHAERELLA LARICIS-LEPTOLEPIDIS K. Ito,
K. Sato & M. Ota
21. MYCOSPHAERELLA POPULORUM G.E. Thomson
22. OPHIOSTOMA WAGENERI (Goheen & Cobb)
Harrington
23.
PHIALOPHORA
GREGATA
(Allington
&
Chamberlain) W•Gams
24. PHOMA ANDINA Turkensteen
25. PHYLLOSTICTA SOLITARIA Ellis & Everhart
26. PHYMATOTRICHOPSIS OMNIVORA (Duggar)
Hennebert
27. PUCCINIA PITTIERIANA P. Hennings
28. S E P T O R I A L Y C O P E R S I C I S p e g a z z i n i v a r .
MALAGUTII Ciccarone & Boerema
29. THECAPHORA SOLANI (Thirummlachar & OÕBrien)
Mordue
30. TILLETIA INDICA Mitra
31. VENTURIA NASHICOLA S. Tanaka & S. Yamamoto

5. XYLELLA FASTIDIOSA Wells et al.
c) Micoplasme
1. ELM PHLOEM NECROSIS MLO
2. PALM LETHAL YELLOWING MLO
3. PEACH MLOs
3.1. PEACH ROSETTE MLO
3.2. PEACH X DISEASE MLO
3.3. PEACH YELLOWS MLO
4. POTATO PURPLE-TOP WILT MLO
5. STRAWBERRY WITCHESÕ BROOM MLO
d) Virusuri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AMERICAN PLUM LINE PATTERN VIRUS
CHERRY LITTLE CHERRY DISEASE
CHERRY RASP LEAF NEPOVIRUS
CITRUS TATTER LEAF CAPILLOVIRUS
COCNUT CADANG-CADANG VIROID
PEACH LATENT MOSAIC VIROID
POTATO VIRUSES (non European)
7.1. ANDEAN POTATO LATENT TYMOVIRUS
7.2. ANDEAN POTATO MOTTLE COMOVIRUS
7.3. ARRACACHA B VIRUS, OCA STRAIN
7.4. POTATO DEFORMING MOSAIC DISEASE
7.5. POTATO T CAPILLOVIRUS
7.6. POTATO YELLOW DWARF RHABDOVIRUS
7.7. POTATO YELLOW VEIN DISEASE
7.8. TOBACCO RINGSPOT NEPOVIRUS, POTATO
CALICO STRAIN
7.9. TOBACCO STREAK ILARVIRUS, POTATO
STRAIN
8. RASPBERRY LEAF CURL VIRUS
9. STRAWBERRY LATENT C DISEASE

b) Bacterii
1. CITRUS GREENING BACTERIUM (fãrã denumire
ºtiinþificã)
2. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson
pv. CITRI (Hasse) Dye 1978
3. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. DIEFFENBACHIAE (Mc. Culloch and Pirone) Dowson
4. XANTHOMONAS ORYZAE
4.1. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama)
Swings et al. pv. ORYZAE (Ishiyama) Swings et.
al.
4.2. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama)
Swings pv. ORYZICOLA (Fang et al.) Swings et
al.

III. Plante parazite
1. ARCEUTHOBIUM spp. (non European):
Ñ în special: A. ABIETINIUM var. MAGNIFICAE
A. AMERICANUM
A. CAMPYLOPODUM
A. CYANOCARPUM
A. DOUGLASII
A. LARICIS
A. MICROCARPUM
A. PUSILLUM
A. VAGINATUM
ANEXA
la Lista A1

Vectori
1. CERATOCYSTIS FAGACEARUM ºi vectorii sãi
1.1. PSEUDOPITYOPHTHORUS MINUTISSIMUS
(Zimmermann)
1.2. PSEUDOPITYOPHTHORUS
PRUINOSUS
(Eichhoff)
2. ELM PHLOEM NECROSIS MLO ºi vectorul sãu
2.1. SCAPHOIDEUS LUTEOLUS van Duzee

3. CITRUS GREENING BACTERIUM (fãrã denumire
ºtiinþificã) ºi vectorii sãi
3.1. DIAPHORINA CITRI Kuwayana
3.2. TRIOZA ERYTREAE (Del Guercio)
4. BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS ºi vectorii sãi
4.1. MONOCHAMUS ALTERNATUS Hope
4.2. MONOCHAMUS CAROLINENSIS (Olivier)
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LISTA A2

care cuprinde organisme de carantinã existente în Europa
I. Dãunãtori
a) Insecte
1. BEMISIA TABACI (Gennadius)
2. BRUCHIDIUS INCARNATUS Boheman
3. CACOECIMORPHA PRONUBANA Hubner
4. CALLOSOBRUCHUS CHINENSIS L.
5. CALLOSOBRUCHUS MACULATUS Fabricius
6. CAULOPHILUS LATINASUS Say
7. CERATITIS CAPITATA (Widemann)
8. DIABROTICA VIRGIFERA Le Conte
9. EPICHORISTODES ACERBELLA Walker
10. ERIOSOMA LANIGERUM**) Hausm
11. FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (Pergande)
12. GNORIMOSCHEMA OPERCULELLA Zeller
13. LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS (Blanchard)
14. OPOGONA SACCHARI (Bojer)
15. PARABEMISIA MYRICAE (Kuwana)
16. QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS **) (Comstock)
17. SPODOPTERA LITTORALIS (Boisduval)
18. TROGODER A GRANARIUM Everts
19. ZABROTES SUBFASCIATUS Boh.
b) Nematozi
1. APHELENCHOIDES BESSEYI Christie
2. APHELENCHOIDES FRAGARIAE (Ritzema-Bos)
Christie
3. GLOBODERA PALLIDA (Stone) Behrens
4. GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (Wollenweber)
Behrens
5. HETERODERA SCHACHTII Schmidt
6. MELOIDOGYNE spp.
7. RADOPHOLUS SIMILIS (Cobb) Thorne
8. XIPHINEMA spp.
II. Agenþi fitopatogeni
a) Ciuperci
1. CERATOCYSTIS FIMBRIATA Ellis & Halsted f. sp.
PLATANI Walter
2. COCHLIOBOLUS CARBONUM R.R. Nelson
3. COCHLIOBOLUS HETEROSTROPHUS (Drechsl)
Drechsl
4. CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill) Barr
5. DIDYMELLA LIGULICOLA (K. F. Baker, Dimock & L.
H. Davis) von Arx
6. HYPOXYLON MAMMATUM (Wahlenberg) J. Miller
7. MELAMPSORA MEDUSAE Thumen
8. MYCOSPHAERELLA DEARNESSI M.E. Barr
9. MYCOSPHAERELLA LINICOLA Naumov
10. PHIALOPHORA CINERESCENS (Wollenweber) van
Beyma
11. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman var.
FRAGARIAE Wilcox & Duncan
**) Butaºi de hamei.
**) În pepinierã (inclusiv plantaþii-mamã).

12. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman var. RUBI
Wilcox & D Duncan
13. PHYTOPHTHORA MEGASPERMA Drechsler f. sp.
GLYCINES Kuan & Erwin
14. PUCCINIA HORIANA P. Hennings
15. PUCCINIA PELARGONII-ZONALIS Doidge
16. STENOCARPELLA MACROSPORA (Earle) Sutton
17. STENOCARPELLA MAYDIS (Berkeley) Sutton
18. SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (Schilbersky)
Percival
19. UROMYCES TRANSVERSALIS (Thumen) Winter
20. VERTICILLIUM *) spp.
21. ROSELLINIA NECATRIX (Hart) Berl
22. PHOMA LINGAM (Tode) Desn
b) Bacterii
1. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al.
subsp. INSIDIOSUS (McCulloch) Davis et al.
2. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et
al. subsp. SEPEDONICUS (Spieckermann & Kotthoff)
Davis et al.
3. CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS pv.
FLACCUMFACIENS (Hedges) Collins & Jones
4. ERWINIA AMYLOVORA (Burrill)
5. ERWINIA STEWARTII (Smith) Dye
6. ERWINIA CHRISANTHEMI Burkholder et al.
7. PSEUDOMONAS CARYOPHYLLI (Burkholder) Starr &
Burkholder
8. PSEUDOMONAS SOLANACEARUM (Smith) Smith
9. PSEUDOMONAS SYRINGAE Van Hall pv.
PERSICAE (Prunier et al.) Young et al.
10. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson
pv. CORYLINA (Miller et al.) Dye
11. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson
pv. HYACINTHI (Wakker) Dye
12. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson
pv. JUGLANDIS **) (Pierce) Dye
13. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. TRANSLUCENS
(Jones, Johnson et Reddy) Dye
14. XANTHOMONAS FRAGARIAE Kennedy & King
15. XANTHOMONAS POPULI (Ride) Ride & Ride
16. XYLOPHILUS AMPELINUS (Panagopoulos) Willems
et al.
c) Virusuri ºi viroizi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARABIS MOSAIC NEPOVIRUS
BARLEY STRIPE MOSAIC HORDEIVIRUS
BEET LEAF CURL RHABDOVIRUS
CHERRY NECROTIC RUSTY MOTTLE DISEASE
CHRYSANTHEMUM STUNT VIROID
PLUM POX POTYVIRUS
TOMATO RINGSPOT NEPOVIRUS
TOMATO SPOTTED WILT VIRUS.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995
ºi modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul
cooperãrii cu parteneri strãini la explorarea de þiþei ºi gaze în România
În temeiul dispoziþiilor art. 44 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134 din 29 decembrie 1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.043/1995 privind
unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la
explorarea de þiþei ºi gaze în România, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din
28 decembrie 1995, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. Articolul 2 se completeazã cu un nou alineat (2), cu
urmãtorul cuprins:
”(2) Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va putea
încheia contracte de servicii cu agenþi economici români

specializaþi, pentru aducerea la îndeplinire a obligaþiilor
rezultate din acordurile încheiate înainte de intrarea în
vigoare a Legii petrolului nr. 134/1995.Ò
2. Articolul 3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Bunurile ºi serviciile care constituie obiectul
transferului de tehnologie, cât ºi programele de perfecþionare a personalului, prevãzute în contractele de explorare
ºi de împãrþire a producþiei, vor fi coordonate de Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în condiþiile prevãzute
în Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului
nr. 134/1995.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Doru Laurian Bãdulescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 22 noiembrie 1996.
Nr. 1.265.
ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995
CAPITOLUL 1
Explorarea geologicã
Art. 1. Ñ Lucrãrile de explorare desemneazã ansamblul
de studii ºi operaþiuni care se realizeazã pentru cunoaºterea condiþiilor geologice de acumulare a petrolului, considerate ca atare prin instrucþiuni ale Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale.
Art. 2. Ñ În funcþie de scopul urmãrit, lucrãrile de
explorare se executã în fazele de prospecþiune, identificare
a zãcãmintelor, evaluare calitativã ºi cantitativã, precum ºi
de exploatare experimentalã, în cadrul cãrora se realizeazã
ºi cercetarea ºtiinþificã specificã.
Art. 3. Ñ Cercetarea ºtiinþificã constã în sistematizarea,
analizarea ºi interpretarea tuturor datelor geologice, geofizice, biostratigrafice, sedimentologice, geochimice ºi altele
asemenea, obþinute prin lucrãrile de cercetare anterioare, în
vederea fundamentãrii geologice ºi proiectãrii în condiþii eficiente de noi lucrãri de explorare.

Art. 4. Ñ Prospecþiunea constã în executarea de lucrãri
de cartare geologicã, magnetometrie, gravimetrie, seismometrie, geochimie, teledetecþie, sonde de explorare-prospecþiune ºi alte lucrãri, în scopul stabilirii condiþiilor
geologice generale favorabile acumulãrii petrolului.
Lucrãrile în faza de prospecþiune au ca scop cunoaºterea condiþiilor geologice generale, de formare ºi acumulare
a petrolului, a structurii regionale, a succesiunii litologice în
zona consideratã de perspectivã.
Lucrãrile de prospecþiune se executã ºi numai pe bazã
de permis acordat de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale din iniþiativa acesteia sau a agenþilor economici,
persoane juridice române sau strãine, care probeazã interesul de a li se acorda dreptul efectuãrii de operaþiuni petroliere în acest regim. Astfel de lucrãri nu fac obiectul unui
drept de preempþiune.
Art. 5. Ñ În faza de identificare a zãcãmintelor se realizeazã forajul de deschidere, care are ca obiectiv identificarea unor noi acumulãri de petrol.
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Art. 6. Ñ În cazul descoperirii unor acumulãri de petrol
pe baza datelor obþinute prin foraje de deschidere ºi, dupã
caz, a celor obþinute în faza de prospecþiune, se poate
declara descoperire de zãcãmânt comercial.
Dupã prima sondã cu rezultat, se elaboreazã de cãtre
titularul acordului petrolier proiectul pentru sondele de evaluare, care se aprobã de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale.
Art. 7. Ñ În faza de evaluare cantitativã ºi calitativã a
zãcãmintelor se realizeazã sãparea sondelor de explorareevaluare ºi exploatarea experimentalã, prin care se stabilesc extinderea suprafeþelor productive, parametrii
geologo-fizici, potenþialul zãcãmintelor descoperite, precum
ºi condiþiile tehnico-economice de exploatare.
Datele obþinute în aceastã fazã trebuie sã asigure elaborarea studiilor de zãcãmânt cu calculul rezervelor ºi a
studiilor de fezabilitate tehnico-economicã, în vederea fundamentãrii deciziei de trecere la faza de dezvoltare.
Art. 8. Ñ Prin acordurile petroliere vor fi stabilite volumele ºi valorile programului minimal de lucrãri necesare
precizãrii perspectivelor petroliere din perimetru, cu stabilirea termenelor de execuþie.
Art. 9. Ñ Volumul ºi termenele de execuþie a lucrãrilor
de explorare, în afara programului minimal, se stabilesc în
urma negocierii cu Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale.
Art. 10. Ñ Lucrãrile de explorare din programul minimal
ºi cele din afara acestuia se executã în baza unor proiecte
elaborate de titular ºi aprobate de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale.
Art. 11. Ñ Exploatarea experimentalã se executã pe
baza unui proiect elaborat de titular, iar condiþiile de realizare vor fi stipulate în acord.
Art. 12. Ñ Regimul sondelor de explorare se stabileºte
prin instrucþiuni tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Art. 13. Ñ Partea din perimetrul de explorare datã în
administrare sau concesiune, în care, în urma lucrãrilor
efectuate, nu s-au pus în evidenþã zãcãminte comerciale
conform prevederilor acordului petrolier, va fi pusã la dispoziþia Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale, liberã
de orice fel de obligaþii.
Termenul de renunþare ºi punere la dispoziþie este data
la care se încheie perioada de explorare prevãzutã în
acord, dacã prin acesta nu s-au stabilit termene intermediare.
CAPITOLUL 2
Dezvoltarea ºi exploatarea
Art. 14. Ñ Lucrãrile de dezvoltare ºi exploatare a zãcãmintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve
confirmate de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Confirmarea rezervelor de petrol se face pe baza
instrucþiunilor tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale.
Art. 15. Ñ Faza de dezvoltare începe de la data aprobãrii proiectului de exploatare, pe baza rezervelor confirmate ºi a declarãrii caracterului comercial al zãcãmântului.
Art. 16. Ñ Proiectul de exploatare care stã la baza executãrii lucrãrilor de dezvoltare ºi de exploatare trebuie sã
conþinã toate datele necesare pentru evaluarea resurselor
ºi rezervelor de petrol, þinând seama de tehnologiile de
exploatare aplicabile, de costurile ºi preþurile existente la
data evaluãrii ºi de evoluþia acestora în perspectivã, ºi se
pune în aplicare cu avizul Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale.
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Proiectul va cuprinde ºi delimitarea perimetrului de
exploatare.
Art. 17. Ñ Trecerea la exploatare se poate face numai
dupã asigurarea condiþiilor de captare a petrolului ºi de
evacuare a apelor reziduale.
Art. 18. Ñ Începerea operaþiunilor de exploatare se
autorizeazã de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale.
Art. 19. Ñ În situaþiile în care, în perioada de valabilitate a acordului petrolier, pe baza îmbunãtãþirii tehnologiei
sau prin comportarea în exploatare a zãcãmântului, rezultã
rezerve suplimentare faþã de cele prevãzute în studiul de
exploatare aprobat, din iniþiativa titularului de acord sau la
solicitarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale, se
pot conveni, printr-un acord adiþional, condiþiile de exploatare a acestor rezerve.
CAPITOLUL 3
Clasificarea sondelor realizate în cadrul operaþiunilor
petroliere
Art. 20. Ñ În funcþie de obiectivul urmãrit, sondele se
clasificã astfel:
a) Sonde de explorare-prospecþiune care se executã
exclusiv în faza de prospecþiune ºi urmãresc cunoaºterea
succesiunii stratigrafice ºi fundamentarea unor ipoteze privind structura geologicã generalã, caracteristicile litologice,
petrofizice, geochimice ale unor formaþiuni cu potenþial
petrolifer.
b) Sonde de explorare-deschidere, având ca scop identificarea uneia sau mai multor acumulãri de petrol localizate
într-o structurã situatã în cadrul perimetrului ce formeazã
obiectul acordului petrolier.
Sunt, de asemenea, sonde de explorare-deschidere ºi
acele sonde care identificã acumulãri ºi pe altã structurã
sau structuri din cadrul aceluiaºi perimetru.
c) Sonde de explorare-evaluare, având ca scop conturarea zãcãmântului ºi obþinerea informaþiilor necesare pentru
evaluarea cantitativã ºi calitativã a rezervelor, precum ºi
determinarea condiþiilor tehnice ºi economice pentru valorificarea acestora.
d) Sonde de exploatare realizate în vederea exploatãrii
industriale a zãcãmintelor de petrol ºi care pot fi de extracþie, injecþie sau auxiliare (parametrice, salvare).
CAPITOLUL 4
Clasificarea rezervelor de petrol
Art. 21. Ñ Zãcãmântul reprezintã o acumulare naturalã
de petrol, caracterizatã, de regulã, printr-un sistem unitar
hidrodinamic, localizatã în limitele unei structuri.
Art. 22. Ñ Zãcãmânt comercial se considerã acela pentru care s-a dovedit posibilitatea recuperãrii petrolului în
condiþiile tehnice existente ºi economice stabilite.
Noþiunea se extinde ºi la acumulãri naturale de hidrocarburi separate hidrodinamic, situate în limitele aceleiaºi
structuri, dar pentru care exploatarea este justificatã din
punct de vedere tehnic ºi economic numai pe ansamblu.
Art. 23. Ñ Resursa geologicã de petrol reprezintã totalitatea cantitãþilor sau volumelor de petrol din acumulãrile
naturale descoperite ºi presupuse.
Art. 24. Ñ Rezerva de petrol reprezintã partea din
resursa geologicã estimatã cã poate fi extrasã în condiþiile
tehnice existente ºi a cãrei extracþie este justificatã din
punct de vedere economic.
Art. 25. Ñ Evaluarea rezervelor se face prin studii
întocmite pentru date de referinþã.
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Art. 26. Ñ Dupã gradul de certitudine ce li se poate
atribui, rezervele pot fi clasificate în categoriile: dovedite,
probabile ºi posibile.
Art. 27. Ñ Clasificarea rezervelor în categorii, dupã gradul de certitudine, ºi în grupe, dupã mecanismul ºi sursa
de energie de dislocare a petrolului, subclasificãri dupã
alte criterii, cât ºi condiþiile tehnice de clasificare în categorii ºi grupe, respectiv conþinutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice ºi a rezervelor se fac prin
instrucþiuni tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale.
Art. 28. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
constituie fondul naþional de resurse geologice ºi de
rezerve de petrol pe baza rezervelor confirmate, a miºcãrii
anuale a resurselor geologice ºi a rezervelor prin lucrãri
efectuate, raportate de titularii acordurilor petroliere.
Modul de constituire ºi de urmãrire a evoluþiei fondului
naþional de resurse geologice ºi de rezerve de petrol, cât
ºi de raportare a datelor referitoare la evoluþia fondului
naþional de resurse geologice ºi rezerve de petrol se fac
în conformitate cu instrucþiunile tehnice elaborate de
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Datele oficiale privind fondul naþional de rezerve de
petrol sunt cele înscrise în evidenþele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale.
CAPITOLUL 5
Regimul de punere în valoare a zãcãmintelor de petrol
Art. 29. Ñ În vederea dãrii în administrare sau concesionãrii, Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale întocmeºte anual, pânã la data de 30 septembrie, lista
perimetrelor care se dau în administrare sau în concesiune,
care se publicã în Monitorul Oficial al României pânã la
data de 31 decembrie a aceluiaºi an.
Art. 30. Ñ Regiile autonome, precum ºi alte persoane
juridice române sau strãine, care probeazã interesul de a
primi drept de efectuare de operaþiuni petroliere, îºi vor
manifesta dreptul de iniþiativã, prevãzut de art. 12 din
Legea petrolului nr. 134/1995, anual, pânã cel mai târziu la
data de 30 septembrie.
Art. 31. Ñ Solicitarea dãrii în administrare se face pânã
la data de 31 ianuarie a anului urmãtor publicãrii listei, cu
excepþia situaþiilor prevãzute la art. 43 din Legea petrolului
nr. 134/1995, pentru care reglementarea situaþiei juridice
se va face în termen de un an de la intrarea în vigoare a
acesteia.
Art. 32. Ñ Solicitarea dãrii în administrare va fi însoþitã
de o documentaþie al cãrei conþinut se stabileºte prin
instrucþiuni tehnice emise de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, diferenþiat în funcþie de situaþia perimetrului la data solicitãrii.
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va întocmi
actul de dare în administrare în termen de cel mult 3 luni
de la data solicitãrii ºi îl va supune spre aprobare
Guvernului, în condiþiile reglementãrilor legale în vigoare.
În vederea elaborãrii actului de dare în administrare,
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale poate cere date
suplimentare, caz în care termenul curge de la data primirii acestora.
Art. 33. Ñ Termenul de începere a administrãrii curge
de la data aprobãrii acordului de cãtre Guvern. Prevederile
acestuia rãmân valabile pe toatã durata administrãrii, în
condiþiile stabilite la data încheierii acordului.
Art. 34. Ñ Acordul petrolier pentru darea în concesiune
este contractul de concesiune.

Art. 35. Ñ Actele de dare în administrare sau în concesiune constituie acorduri petroliere care, în funcþie de felul
operaþiunilor ce urmeazã a fi executate, pot fi:
a) act de dare în administrare pentru explorare ºi
exploatare;
b) act de dare în administrare pentru dezvoltare ºi
exploatare;
c) act de dare în administrare pentru exploatare;
d) contract de concesiune explorare-dezvoltare-exploatare;
e) contract de concesiune dezvoltare-exploatare;
f) contract de concesiune exploatare;
g) permis de prospecþiune;
h) acord al Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale
privind asocierea titularului cu alte persoane juridice române
sau strãine în vederea executãrii operaþiunilor petroliere
prevãzute în actul de dare în administrare sau concesiune.
Art. 36. Ñ În vederea stabilirii clauzelor acordurilor
petroliere, Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
elabora modele de contract, pe baza cãrora se vor negocia
acordurile.
Art. 37. Ñ În cazurile în care, pe parcursul realizãrii
operaþiunilor petroliere apar situaþii care nu au putut fi prevãzute la încheierea acordului, pãrþile, de comun acord, vor
putea încheia acte adiþionale care intrã în vigoare la data
aprobãrii lor de cãtre Guvern.
Art. 38. Ñ Aprobarea schimbãrii titularului unui acord
petrolier, în cadrul dreptului de transfer acordat prin art. 16
din Legea petrolului nr. 134/1995, se poate da în condiþiile
în care noul titular are acelaºi statut juridic ºi face dovada
capacitãþii financiare ºi competenþei tehnice necesare realizãrii operaþiunilor petroliere rãmase de executat.
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale elibereazã
aprobarea în termen de 3 luni de la data la care se face
dovada celor menþionate.
CAPITOLUL 6
Regimul datelor ºi informaþiilor obþinute
prin operaþiuni petroliere
Art. 39. Ñ Toate datele ºi informaþiile obþinute din operaþiunile petroliere, indiferent de perioada când au fost obþinute, aparþin statului român ºi constituie baza naþionalã de
date din domeniul resurselor de petrol.
Art. 40. Ñ Dreptul de utilizare a datelor se acordã titularului de acord petrolier numai pe durata acordului. Titularii
acordurilor petroliere vor primi drepturi de utilizare a datelor
de la Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale. Datele ºi
informaþiile astfel obþinute nu pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice sau publicate fãrã aprobarea
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
Art. 41. Ñ Organizarea bazei naþionale de date din
domeniul resurselor de petrol, exploatarea ºi valorificarea
acestora se realizeazã de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale.
Documentele, datele ºi informaþiile, pentru a cãror consultare ºi utilizare se percep tarife, se stabilesc de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, cu avizul
Ministerului Finanþelor.
Art. 42. Ñ Titularii acordurilor petroliere au obligaþia sã
asigure obþinerea, întocmirea, þinerea la zi ºi transmiterea,
în modalitãþile solicitate de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, a datelor, informaþiilor ºi documentaþiilor
referitoare la operaþiunile petroliere pe care le-au executat.
Modalitãþile ºi termenele de transmitere a datelor, informaþiilor ºi documentaþiilor se stabilesc prin instrucþiuni tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale.
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Art. 43. Ñ Caracterul datelor, informaþiilor ºi documentelor se stabileºte prin instrucþiuni tehnice întocmite de
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în conformitate
cu legislaþia în vigoare.
Art. 44. Ñ La expirarea acordurilor petroliere, toate
datele ºi informaþiile obþinute în perimetrul care a constituit
obiectul acordului se pun, de cãtre titular, la dispoziþia
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
Art. 45. Ñ Regia Autonomã a Petrolului ”PetromÒ
Bucureºti ºi Regia Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ
Mediaº, cât ºi ceilalþi agenþi economici români care, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea petrolului
nr. 134/1995, au dreptul sã desfãºoare activitãþi de explorare, dezvoltare ºi exploatare, se considerã titulari de acord
petrolier.
CAPITOLUL 7
Accesul la terenurile necesare operaþiunilor petroliere
Art. 46. Ñ Suprafeþele necesare efectuãrii operaþiunilor
petroliere se stabilesc în documentaþii elaborate în acest
scop de cãtre titularii acordurilor petroliere, care vor
cuprinde, în mod obligatoriu, mãrimea suprafeþelor ºi regimul juridic al acestora.
Aceastã documentaþie se va anexa la proiectul lucrãrilor
prevãzut la art. 16, ce urmeazã sã se efectueze.
Pentru desfãºurarea lucrãrilor în faza de dezvoltare ºi
exploatare, se instituie de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale perimetre de exploatare, în conformitate
cu instrucþiunile tehnice emise de aceasta.
Art. 47. Ñ Suprafeþele ce urmeazã a fi afectate nu vor
putea depãºi dimensiunile strict necesare asigurãrii desfãºurãrii în bune condiþii a operaþiunilor petroliere, vor fi
delimitate dupã principiul celei mai mici atingeri posibile
aduse dreptului de proprietate ºi nu pot depãºi limitele perimetrului de explorare sau exploatare, dupã caz.
Art. 48. Ñ Accesul titularilor la terenurile necesare efectuãrii oricãror operaþiuni petroliere se face, de regulã, prin
instituirea unui drept de servitute legalã. În cazul în care
exercitarea dreptului de servitute legalã nu se poate realiza
prin negociere cu proprietarii terenurilor, titularul acordului
va solicita soluþionarea neînþelegerilor instanþelor judecãtoreºti competente.
Art. 49. Ñ Pentru operaþiunile petroliere care constituie
lucrãri de utilitate publicã, executate în limitele unui perimetru de exploatare, terenurile necesare, precum ºi construcþiile aferente pot face obiectul exproprierii, în condiþiile
prevederilor legale. Terenurile expropriate se dau în administrare, concesiune sau se închiriazã, dupã caz, titularilor
acordurilor petroliere.
Art. 50. Ñ În cazurile în care titularul operaþiunilor
petroliere opteazã pentru accesul la terenuri în limitele perimetrului de exploatare, ca urmare a exproprierii acestora,
iniþierea procedurii de expropriere se va realiza conform
prevederilor legale în vigoare.
Art. 51. Ñ Documentul de dare în administrare, concesiune sau de închiriere, dupã caz, a terenurilor expropriate,
se încheie între expropriator ºi titularul acordului petrolier.
Art. 52. Ñ Titularii operaþiunilor petroliere sunt obligaþi
sã transmitã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale, în
termen de 15 zile, copii de pe titlurile în baza cãrora au
obþinut dreptul de acces la terenuri.
CAPITOLUL 8
Cartea petrolierã
Art. 53. Ñ Cartea petrolierã este instrumentul de evidenþã care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice
naturã referitoare la un perimetru petrolier sau în legãturã
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cu acesta, toate datele referitoare la proprietatea terenurilor,
situaþia topograficã a perimetrului respectiv ºi a tuturor
lucrãrilor ºi facilitãþilor petroliere existente, cât ºi situaþia
rezervelor de petrol ºi a producþiei, pe substanþe, din cadrul
acestuia.
Art. 54. Ñ Cartea petrolierã conþine:
a) registrul cu datele juridice ºi administrative referitoare
la perimetre, care va cuprinde toate datele ºi informaþiile cu
privire la identificarea perimetrelor, acordul petrolier ºi avizele sau autorizaþiile pentru executarea operaþiunilor petroliere, precum ºi actele care justificã aceste date ºi
informaþii;
b) registrul cu date tehnice ºi economice ale perimetrului ºi, în cadrul acestuia, dupã caz, pe zãcãminte, care va
cuprinde toate datele ºi informaþiile privind lucrãrile petroliere efectuate fizic ºi valoric, situaþia rezervelor, producþia
fizicã ºi valoricã ºi facilitãþile petroliere existente;
c) hãrþi ºi planuri de situaþie necesare susþinerii înscrisurilor din registre.
Art. 55. Ñ Conþinutul de detaliu al Cãrþii petroliere, precum ºi modul de întocmire a acesteia se vor stabili prin
instrucþiuni tehnice emise de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale.
CAPITOLUL 9
Obligaþiile titularilor acordurilor petroliere
care efectueazã operaþiuni petroliere de explorare,
dezvoltare ºi exploatare
Art. 56. Ñ Titularii acordurilor petroliere, care executã
lucrãri de explorare, au urmãtoarele obligaþii:
a) sã înceapã lucrãrile de explorare numai pe baza
unor proiecte geologice de execuþie, elaborate în conformitate cu prevederile acordului petrolier ºi avizate de Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale;
b) sã respecte prevederile proiectelor geologice, sã execute integral operaþiunile prevãzute de investigare geologicã
ºi geofizicã în gãurile de sonde ºi sã adapteze cercetarea
la condiþiile geologice întâlnite, cu informarea prealabilã a
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale;
c) sã efectueze punerea în producþia de probã a sondelor de explorare numai cu aprobarea prealabilã a Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale;
d) sã nu înceapã exploatarea de probã înainte de asigurarea captãrii lichidelor produse prin sonde;
e) sã asigure conservarea probelor de teren prelevate
din sondele de explorare, conform prevederilor din acorduri;
f) sã efectueze mãsurãtorile topografice ºi sã realizeze
transpunerea pe planuri a sondelor de explorare executate
ºi sã transmitã anual Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale planul topografic actualizat al perimetrului care
face obiectul acordului petrolier;
g) sã ia toate mãsurile necesare prevenirii degradãrii
zãcãmintelor ºi pierderilor de rezerve prin erupþii libere la
sonde ºi prin emanaþii de gaze în spatele coloanelor sondelor;
h) sã abandoneze sondele de explorare numai cu avizul
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale ºi cu luarea
mãsurilor de protecþie a zãcãmintelor ºi a suprafeþei;
i) sã anunþe Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale,
în termen de 24 de ore, despre erupþiile libere la sonde;
j) sã nu întrerupã activitatea de explorare pe o perioadã
de peste 30 de zile fãrã anunþarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale;
k) sã anunþe Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
despre începerea activitãþii de explorare într-un perimetru
cu cel puþin 15 zile înainte ºi încetarea activitãþii de explorare cu o anticipaþie de maximum 60 de zile.
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Art. 57. Ñ Titularii acordurilor petroliere, care executã
lucrãri de dezvoltare ºi exploatare, au urmãtoarele obligaþii:
a) sã înceapã lucrãrile de dezvoltare ºi exploatare
numai pe rezerve confirmate ºi pe baza studiilor tehnicoeconomice de exploatare întocmite în conformitate cu prevederile acordului petrolier ºi avizate de Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale;
b) sã respecte prevederile studiilor tehnico-economice de
exploatare ºi sã întocmeascã programe anuale de exploatare pe care sã le transmitã spre avizare Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale pânã la data de
31 decembrie a anului anterior celui la care se referã;
c) sã þinã evidenþa zilnicã a cantitãþilor de þiþei condensat ºi de gaze extrase, pe sonde, zãcãminte ºi perimetre
de exploatare, în conformitate cu instrucþiunile tehnice
emise de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale;
d) sã utilizeze numai tehnologiile de exploatare avizate
de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale;
e) sã raporteze Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale modificãrile importante ale comportãrii zãcãmintelor
în procesul de exploatare, în raport cu prevederile studiilor
sau proiectelor tehnice de exploatare;
f) sã nu sisteze procesul de exploatare pe o perioadã
mai mare de 30 de zile, fãrã avizul Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale;
g) sã anunþe la Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale producerea de erupþii libere la sonde în termen
de 24 de ore;
h) sã solicite aprobarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale pentru injectarea apelor reziduale în
subsol;
i) sã abandoneze sondele de exploatare numai cu avizul
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale ºi cu luarea
mãsurilor de protecþie a zãcãmintelor ºi a suprafeþei.
Art. 58. Ñ Titularii acordurilor petroliere sunt obligaþi sã
înceapã operaþiunile petroliere stabilite în acorduri la datele
prevãzute în acestea.
Art. 59. Ñ În cazurile în care, prin lucrãrile executate,
se constatã extinderea zãcãmântului într-unul sau mai
multe perimetre adiacente pe care opereazã titulari diferiþi,
la solicitarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale
aceºtia sunt obligaþi sã se asocieze.
În cadrul asocierii, titularii sunt obligaþi sã asigure întocmirea unor studii unitare de evaluare a rezervelor ºi tehnico-economice de exploatare, care sã se refere la întregul
zãcãmânt.
Art. 60. Ñ Modalitãþile ºi condiþiile privind utilizarea forþei
de muncã autohtonã ºi a echipamentelor ºi materialelor
produse în România sunt cele stabilite, în condiþiile legii,
prin acordul petrolier.
CAPITOLUL 10
Exploatarea sistemului naþional de transport al petrolului
Art. 61. Ñ Prin conducte magistrale se înþelege ansamblul de conducte ºi staþii de pompare sau comprimare pentru transportul petrolului, situate între punctele de
predare-primire de la titularii de acorduri petroliere sau furnizori, pânã la staþiile de livrare cãtre utilizatori sau la
export.
Art. 62. Ñ Instalaþiile, echipamentele ºi dotãrile aferente
ansamblului de conducte magistrale din cadrul sistemului
naþional de transport cuprind: agregate de pompare sau
comprimare, rezervoare (cu excepþia celor de înmagazinare
a gazelor naturale), instalaþii de tratare, echipamente de

protecþie catodicã, sisteme de mãsurare, de control, de
telecomunicaþii ºi sisteme computerizate de achiziþie ºi prelucrare automatã a datelor (tip SCADA).
Art. 63. Ñ Exploatarea sistemului naþional de transport
al petrolului, care se înscrie în noþiunea generalã de
exploatare prevãzutã de Legea petrolului nr. 134/1995,
desemneazã ansamblul de activitãþi pentru preluarea, pomparea sau comprimarea ºi predarea petrolului, precum ºi al
celor de întreþinere ºi reparare a conductelor, instalaþiilor,
echipamentelor ºi dotãrilor aferente.
Art. 64. Ñ Exploatarea se realizeazã de cãtre unitãþi
specializate, care se organizeazã ºi funcþioneazã potrivit
legislaþiei în vigoare.
Dreptul de exploatare a sistemului naþional de transport
al petrolului se exercitã prin dare în administrare sau concesiune pe baza acordului petrolier încheiat cu Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Aceste unitãþi, având calitatea de transportator comun,
au obligaþia de a presta servicii de transport în condiþii
egale pentru toþi producãtorii ºi furnizorii, în schimbul unor
tarife stabilite de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale.
Art. 65. Ñ Construirea, precum ºi executarea lucrãrilor
care conduc la modificãri importante în structura ºi capacitatea de transport ale unui sistem de conducte de petrol
se fac cu avizul Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale.
Punerea în funcþiune a sistemelor aflate în situaþiile
menþionate la alin. 1 se face, dupã testarea acestora, în
conformitate cu prescripþiile tehnice în vigoare.
Abandonarea sau dezactivarea unui sistem de transport
al petrolului sau a unei porþiuni din acesta se face cu acordul Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale ºi cu obligaþia unitãþii specializate de a asigura preluarea ºi
transportul petrolului din sectorul respectiv.
Art. 66. Ñ Reglementãrile, instrucþiunile ºi prescripþiile
tehnice specifice proiectãrii, construirii ºi exploatãrii sistemului naþional de transport al petrolului vor fi revizuite prin
grija unitãþilor specializate de transport ºi vor fi supuse avizãrii Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale în termen
de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a Legii petrolului
nr. 134/1995.
Art. 67. Ñ Unitãþile ale cãror trasee de conducte, zone
de siguranþã ºi protecþie sau traversãri sunt comune vor
încheia contracte de cooperare vizând mãsurile de siguranþã a sistemului ºi remedierea avariilor.
Art. 68. Ñ În vederea exploatãrii în condiþii de siguranþã
a sistemului naþional de transport al petrolului, se interzice,
cu excepþia cazurilor de forþã majorã, întreruperea alimentãrii cu energie electricã ºi a legãturilor telefonice sau de
radiocomunicaþii.
Art. 69. Ñ Producerea de pagube sistemului naþional de
transport al petrolului sau mediului înconjurãtor, ori prejudicierea în orice alt mod a siguranþei în exploatare a sistemului atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã,
civilã, contravenþionalã sau penalã a celor vinovaþi.
Art. 70. Ñ Dreptul de acces în zona de siguranþã ºi
protecþie este diferenþiat în funcþie de natura operaþiunilor
ce urmeazã sã se efectueze, astfel:
a) permanent, pentru verificarea zilnicã a stãrii traseului
ºi a echipamentelor montate pe conductã, pentru verificarea stãrii izolaþiei conductelor ºi a sistemului de protecþie
catodicã, cu informarea anualã a proprietarilor de terenuri;
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b) ocazional, pentru lucrãri de intervenþie ºi reparaþii în
caz de avarii, cu anunþarea, pentru fiecare situaþie în parte,
a proprietarilor de terenuri.
În cazul intervenþiilor ocazionale, unitãþile specializate vor
lua mãsuri de limitare, pe cât posibil, a pagubelor aduse
dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Pentru orice pagubã produsã, proprietarii terenurilor vor
fi despãgubiþi, cuantumul despãgubirilor fiind stabilit prin
negociere cu unitãþile specializate care au provocat paguba.
În cazul în care nu se ajunge la înþelegere, litigiul se soluþioneazã pe cale judecãtoreascã.
CAPITOLUL 11
Taxe ºi redevenþe
Art. 71. Ñ Titularii drepturilor de administrare sau concesiune, persoane juridice române sau strãine, autorizate
sã desfãºoare, pe baza acordurilor petroliere încheiate cu
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, activitãþi de
exploatare a zãcãmintelor de petrol din România, sunt plãtitori de taxe pe activitatea de exploatare ºi de redevenþe.
Art. 72. Ñ Obligaþia de platã a taxei pe activitatea de
exploatare ºi a redevenþei petroliere ia naºtere din momentul realizãrii producþiei în faza de exploatare, respectiv de
exploatare experimentalã.
Art. 73. Ñ Pentru cazurile prevãzute la art. 43 alin. 1
din Legea petrolului nr. 134/1995, obligaþia de platã a taxei
pentru activitatea de exploatare ia naºtere începând cu
data intrãrii în vigoare a legii, potrivit art. 29 din aceastã
lege, iar pentru redevenþa petrolierã, începând cu data
aprobãrii acordului de dare în administrare, respectiv de
concesiune, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrãrii
în vigoare a legii.
Art. 74. Ñ Baza de calcul al taxei de exploatare ºi al
redevenþei petroliere o reprezintã producþia brutã de petrol,
mãsuratã la ieºirea din staþiile de separare ºi tratare a
petrolului, exclusiv volumul gazelor reinjectate în zãcãmânt
sau al celor extrase concomitent cu þiþeiul, neutilizate ºi nici
valorificate de cãtre concesionar, care se predau statului
fãrã platã.
Art. 75. Ñ Cota de 3%, reprezentând taxa pe activitatea de exploatare, este unicã, nediferenþiatã pe zãcãminte.
Taxa pe activitatea de exploatare se calculeazã ºi se
înregistreazã în contabilitate lunar, se plãteºte anual ºi este
scadentã la data de 31 ianuarie a anului urmãtor, pentru
anul expirat.
Art. 76. Ñ Valoarea producþiei se calculeazã pe baza
preþurilor practicate în perioada la care se referã taxarea,
stabilite conform legii.
Dacã în cursul perioadei pentru care se calculeazã taxa
au avut loc modificãri de preþuri, calculul se va face pe
etape corespunzãtoare preþurilor, alocându-se fiecãrei
perioade preþul practicat.
Art. 77. Ñ Mãsurarea ºi evidenþa producþiei brute de
petrol se stabilesc prin acordurile petroliere, pe baza
instrucþiunilor tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale.
Art. 78. Ñ Sumele reprezentând plãþi pentru taxa pe
activitatea de exploatare se constituie ca venit la bugetul
de stat, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanþele publice, ºi
se utilizeazã ºi în anii urmãtori pentru finanþarea investiþiilor
din domeniul petrolier, pentru operaþiuni petroliere.
Propunerile de cuprindere în bugetul de stat anual ºi de
stabilire a destinaþiei fondurilor se fac de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale.
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Art. 79. Ñ În termen de 15 zile de la aprobarea acordului petrolier, titularii acordurilor vor depune la organul fiscal teritorial de care aparþin declaraþia de înregistrare ca
plãtitor de taxe.
Plãtitorii au obligaþia sã depunã un decont anual privind
taxa de exploatare la organul fiscal teritorial de care aparþin, pânã la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecãrui an,
pentru anul expirat, datã pânã la care trebuie plãtitã taxa
declaratã.
Modelul decontului anual se va stabili prin instrucþiuni
tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, conform prevederilor art. 36 lit. i) din Legea
petrolului nr. 134/1995, cu avizul Ministerului Finanþelor.
Art. 80. Ñ Cota pe baza cãreia se calculeazã redevenþa petrolierã se stabileºte procentual. Nivelul cotei este
convenit între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi
titularul acordului petrolier pentru fiecare zãcãmânt în parte,
se înscrie în acordul petrolier ºi se menþine pe toatã
perioada de valabilitate a acordului, dacã pãrþile nu au convenit altfel.
Redevenþa este plãtibilã în naturã de cãtre titularii acordului petrolier, trimestrial, cu scadenþã pânã la data de 20
a primei luni a trimestrului urmãtor.
Art. 81. Ñ Predarea la stat a cantitãþilor de petrol,
reprezentând redevenþe petroliere, se face la staþia de predare a titularului de acord pe bazã de proces-verbal de
predare-primire, întocmit între titular ºi unitatea specializatã
de transport al petrolului.
Se considerã cantitãþi predate la stat drept redevenþã
cantitãþile înscrise în procesele-verbale de predare-primire,
pe baza cãrora titularul de acord petrolier efectueazã înregistrãrile în contabilitate ºi justificã predarea redevenþei.
Calculul redevenþelor se face lunar ºi se înregistreazã în
contabilitatea titularilor de acorduri petroliere.
Procesele-verbale de predare-primire vor fi transmise de
titulari la Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale în termen de 15 zile de la data predãrii redevenþei.
Art. 82. Ñ Cheltuielile aferente transportului petrolului,
reprezentând redevenþa în naturã cuvenitã statului, pe conductele de transport ale sistemului naþional, se suportã de
cãtre utilizatorul petrolului ºi se achitã transportatorului.
Art. 83. Ñ Modalitãþile de preluare ºi valorificare a cantitãþilor de petrol, reprezentând redevenþa, vor fi stabilite
prin instrucþiuni tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Art. 84. Ñ Contravaloarea petrolului, reprezentând redevenþa petrolierã, predat utilizatorilor, se va plãti de cãtre
aceºtia, în termen de cel mult 10 zile de la preluare, în
contul titularilor de acorduri, de la care provine, corespunzãtor preþurilor în vigoare la data preluãrii petrolului.
Art. 85. Ñ Titularii acordurilor petroliere vor vãrsa
sumele reprezentând contravaloarea redevenþei petroliere la
bugetul de stat pânã la data de 5 a celei de-a doua luni a
trimestrului urmãtor.
Plãtitorii de redevenþe petroliere vor depune trimestrial,
pânã la data de 5 a celei de-a doua luni a trimestrului
urmãtor, la organul fiscal de care aparþin, un decont trimestrial, dupã modelul ce se va stabili prin instrucþiuni tehnice elaborate de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, cu avizul Ministerului Finanþelor, conform art. 36
lit. i) din Legea petrolului nr. 134/1995.
Art. 86. Ñ Verificarea datelor pe baza cãrora se calculeazã taxa pe activitatea de exploatare ºi redevenþa petrolierã se face de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Resurse
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Minerale ºi organele de stat cu atribuþii în domeniul controlului financiar.
Verificarea exactitãþii calculului sumelor datorate drept
taxe pe activitatea de exploatare ºi a volumului redevenþelor petroliere, precum ºi a respectãrii scadenþelor prevãzute
de Legea petrolului nr. 134/1995 ºi a normelor metodologice de aplicare a acesteia se face de organele de stat cu
atribuþii în domeniul controlului financiar.
Art. 87. Ñ Pentru neplata la termen a taxei pe activitatea de exploatare se calculeazã majorãri de întârziere în
cotele ºi conform procedurilor prevãzute de legislaþia în
vigoare în perioada la care s-a constatat întârzierea.
Pentru neplata în termen a redevenþei petroliere se
aplicã prevederile clauzelor din acordurile petroliere, potrivit
art. 32 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134/1995.
Art. 88. Ñ Taxele ºi redevenþele prevãzute în Legea
petrolului nr. 134/1995 sunt deductibile la stabilirea profitului
impozabil.
CAPITOLUL 12
Utilizarea ºi evidenþa sumelor încasate
de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
prin perceperea de tarife
Art. 89. Ñ Sumele încasate în lei ºi în valutã, prin perceperea tarifelor prevãzute la art. 33 din Legea petrolului
nr. 134/1995, se administreazã de cãtre Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale în regim extrabugetar, potrivit art.
70 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice.
Art. 90. Ñ Sursele de finanþare extrabugetare se evidenþiazã în bugetul de venituri ºi cheltuieli potrivit reglementãrilor legale.
Evidenþa contabilã a operaþiunilor privind mijloacele
extrabugetare se conduce potrivit planului de conturi pentru
instituþiile publice.

Art. 91. Ñ Disponibilitãþile bãneºti din mijloacele extrabugetare, aflate în cont la finele anului, se reporteazã în
anul urmãtor conform prevederilor art. 33 alin. 2 din Legea
petrolului nr. 134/1995.
CAPITOLUL 13
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 92. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a Legii
petrolului nr. 134/1995, partea românã, în cadrul acordurilor
petroliere încheiate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, va fi reprezentatã de Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale în locul Societãþii Comerciale ”RompetrolÒ
Ñ S.A.
Predarea activului ºi pasivului Societãþii Comerciale
”RompetrolÒ Ñ S.A. se va face pe bazã de protocol.
Art. 93. Ñ Bunurile ºi serviciile care constituie obiectul
transferului de tehnologie, cât ºi programele de perfecþionare a personalului, prevãzute în acordurile de concesiune
încheiate cu parteneri strãini, vor fi destinate instituþiilor
publice ºi agenþilor economici români de profil.
Darea în folosinþã a bunurilor corporale ºi necorporale
se face de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, gratuit, instituþiilor publice sau prin închiriere,
agenþilor economici.
Chiriile se stabilesc de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, cu avizul Ministerului Finanþelor.
Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat prin
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Art. 94. Ñ Pânã la reglementarea juridicã a statutului
unitãþilor specializate în transportul petrolului prin sistemul
naþional de transport, aceastã activitate va fi desfãºuratã de
Societatea Comercialã ”ConpetÒ Ñ S.A., pentru þiþei, ºi de
cãtre Regia Autonomã a Gazelor Naturale ”RomgazÒ
Mediaº, pentru gaze naturale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transformarea regiilor autonome ”CarpaþiÑProiectÒ
ºi ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ, din subordinea Secretariatului General al Guvernului,
în societãþi comerciale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Pe data prezentei hotãrâri, Regia Autonomã
”CarpaþiÑProiectÒ ºi Regia Autonomã ”Studioul
Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ se reorganizeazã în societãþi comerciale pe acþiuni cu capital integral de stat.
Denumirea, sediul, obiectul de activitate ºi capitalul
social al societãþilor comerciale nou-înfiinþate sunt prevãzute
în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Societãþile comerciale pe acþiuni înfiinþate
potrivit art. 1 se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale ºi cu statutele proprii menþionate
în anexele nr. 2.1 ºi 2.2 la prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Capitalul social iniþial al societãþilor comerciale
nou-înfiinþate reprezintã patrimoniul preluat de la regiile

care se reorganizeazã, înscris în bilanþul contabil încheiat
la data de 30 septembrie 1996. Societãþile comerciale nouînfiinþate vor prelua activul ºi pasivul din bilanþul încheiat la
data de 30 septembrie 1996 pe bazã de protocol de predare-primire.
Art. 4. Ñ Personalul regiilor autonome ”CarpaþiÑProiectÒ
ºi ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ va fi preluat de
cãtre societãþile nou-înfiinþate ºi se considerã transferat.
Art. 5. Ñ Societãþile comerciale nou-înfiinþate vor presta,
cu prioritate, conform obiectului de activitate, lucrãri pentru
Guvern, Parlament ºi Preºedinþia României.
Art. 6. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 112/1991 privind
înfiinþarea unor regii autonome, Hotãrârea Guvernului
nr. 486/1991 privind înfiinþarea Regiei Autonome ”Studioul
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Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ ºi Hotãrârea Guvernului
nr. 111/1993 privind atribuirea unor spaþii pentru funcþionarea Curþii de Conturi se abrogã.
Art. 7. Ñ Documentaþiile tehnice (proiecte, studii etc.)
din administrarea Regiei Autonome ”CarpaþiÑProiectÒ ºi filmele realizate din fondurile publice de cãtre Regia
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Autonomã ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ constituie patrimoniu public ºi se vor transfera în administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÒ ºi, respectiv, a Arhivei Naþionale de Filme.
Art. 8. Ñ Anexele nr. 1, 2.1 ºi 2.2 fac parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretariatul General al Guvernului
Mihai Unghianu
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
Bucureºti, 22 noiembrie 1996.
Nr. 1.268.
ANEXA Nr. 1
SOCIETÃÞILE COMERCIALE

înfiinþate prin transformarea regiilor autonome ”CarpaþiÑProiectÒ
ºi ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ

Nr.
crt.

Denumirea
societãþii
comerciale
care se
înfiinþeazã

1. Societatea
Comercialã
”CarpaþiÑProiectÒ
Ñ S.A.

2. Societatea
Comercialã
”Studioul
Cinematografic
ÇSahiaÑFilmÈÒ
Ñ S.A.

Obiectul
de activitate
al societãþii
comerciale
care se înfiinþeazã

Ñ Creaþie-proiectare
în domeniile:
sistematizare
arhitecturã, construcþii
instalaþii, amenajãri
ºi decoraþiuni, design
Ñ activitãþi de
consulting, expertizãri,
management, informaticã
în domeniile menþionate,
precum ºi de prestãri
servicii specializate
etc.
Ñ realizarea pe peliculã
ºi suport magnetic
de filme documentare,
artistice ºi consemnãri
de evenimente de orice
naturã, în vederea
constituirii patrimoniului
naþional de imagini
Ñ efectuarea
de prestaþii
cinematografice
de orice fel
Ñ prelucrare de peliculã
cinematograficã
Ñ efectuarea
de operaþiuni de importexport specifice
domeniului sãu de
activitate etc.

Sediul
societãþii
comerciale
care
se înfiinþeazã

Valoarea
capitalului
social
al
societãþii
comerciale
care se
înfiinþeazã
(30.09.1996)
a) mijloace fixe
b) mijloace
circulante

Regia
autonomã
din care
provine
societatea
comercialã

Bucureºti,
str. ªtirbei Vodã
nr. 43,
sectorul 1

2.871.321
Regia
a) 2.769.337 Autonomã
b) 101.984
”CarpaþiÑ
ProiectÒ

Bucureºti,
bd Aviatorilor
nr. 106,
sectorul 1
ºi în
str. Jean-Louis
Calderon nr. 33,
sectorul 2

1.667.741
Regia
a) 1.587.306 Autonomã
b) 80.435
”Studioul
Cinematografic
ÇSahiaÑFilmÈÒ
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ANEXA Nr. 2.1
STATUTUL

Societãþii Comerciale ”CarpaþiÑProiectÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea societãþii comerciale

Denumirea societãþii este Societatea Comercialã
”CarpaþiÑProiectÒ Ñ S.A.
În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ºi alte
acte emanând de la societate, denumirea societãþii va fi
precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ
sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de numãrul de
înregistrare.
ARTICOLUL 2

Ñ asigurã aprovizionarea tehnico-materialã, proiectarea
investiþiilor proprii în vederea modernizãrii ºi creºterii gradului de eficienþã a activitãþii de proiectare;
Ñ realizeazã importul de tehnologii ºi licenþe pentru
modernizarea activitãþii de proiectare;
Ñ iniþiazã acþiuni de cooperare tehnico-ºtiinþifice cu
firme strãine;
Ñ programeazã ºi coordoneazã activitatea organizatoricã pentru distribuirea proiectelor, astfel încât sã se asigure o acoperire cu lucrãri, pe o perioadã de minimum
6 luni, pentru întregul personal angajat.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile

Forma juridicã a societãþii comerciale

ARTICOLUL 7

Societatea Comercialã ”CarpaþiÑProiectÓ Ñ S.A. este
persoanã juridicã românã, având forma juridicã de societate pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul statut.

Capitalul social

ARTICOLUL 3
Sediul societãþii comerciale

Sediul societãþii comerciale este în Bucureºti, str. ªtirbei
Vodã nr. 43, sectorul 1. Sediul societãþii comerciale poate
fi schimbat în altã localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,
reprezentanþe, agenþii, situate ºi în alte localitãþi din þarã ºi
din strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii la Registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societãþii comerciale îl constituie
activitatea de creaþie-proiectare în domeniile: sistematizare,
arhitecturã, construcþii, instalaþii, amenajãri ºi decoraþiuni,
design.
Societatea comercialã poate desfãºura activitãþi de consulting, expertizãri, management, informaticã în domeniile
menþionate, precum ºi de prestãri servicii specializate.
În realizarea obiectului sãu de activitate, societatea
comercialã:
Ñ asigurã programarea ºi urmãrirea realizãrii producþiei
proprii;
Ñ asigurã conducerea activitãþii de proiectare în condiþii
de rentabilitate, cu respectarea normelor de protecþie
socialã a salariaþilor ºi utilizarea cu eficienþã a capacitãþii
tehnice disponibile;
Ñ studiazã piaþa internã ºi externã pentru asigurarea
cu comenzi de proiectare;

Capitalul social al Societãþii Comerciale ”CarpaþiÑ
ProiectÒ Ñ S.A. este în valoare de 2.871.321.099 lei ºi
reprezintã contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia
Autonomã ”CarpaþiÑProiectÒ.
Capitalul social iniþial este împãrþit în 114.852 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi
este în întregime subscris de statul român, în calitate de
acþionar unic.
ARTICOLUL 8
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul acesteia.
ARTICOLUL 9
Reducerea sau mãrirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
acþiunilor pe care le deþin.
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Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale ce i se va repartiza de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau cotei-pãrþi
cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în condiþiile prezentului statut.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau terþi se va face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute
de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie în
localitatea în care se aflã sediul societãþii. Dupã 6 luni va
putea obþine un duplicat al acþiunii.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 13
Atribuþii

Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) aleg membrii consiliului de administraþie ºi ai comisiei
de cenzori, inclusiv cenzorii supleanþi, le stabilesc remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
c) aleg directorul general, îl descarcã de activitate ºi îl
revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului de
administraþie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcþie
de studii ºi de munca prestatã, cu respectarea limitei
minime de salarizare prevãzute de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului
de administraþie, a directorului general ºi a membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
g) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul ºi contul de
profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor consiliului de
administraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
h) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;
i) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
sucursale, filiale ºi agenþii;
j) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii
nominale a acestora, precum ºi la cesiunea acþiunilor;
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k) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
l) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi
lichidarea societãþii comerciale;
m) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
n) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãþii comerciale;
o) hotãrãsc în orice alte probleme privind societatea
comercialã.
Atribuþiile adunãrilor generale ºi extraordinare ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare au loc cel puþin o datã pe
an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi
pe anul precedent ºi pentru stabilirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare se convoacã la cererea
acþionarilor reprezentând cel puþin o treime din capitalul
social, la cererea comisiei de cenzori, precum ºi în cazul
în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de 2 ani consecutiv, cu excepþia primilor 2 ani de la
înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã va fi convocatã de administratori ori
de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României ºi într-unul dintre ziarele de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale sau
din cea mai apropiatã localitate.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale, precum ºi ordinea de zi, cu arãtarea explicitã a
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunãrii generale.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã este constituitã valabil ºi
poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel puþin
jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã este constituitã valabil
ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii
prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei sferturi din
capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
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Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
de cãtre vicepreºedinte, desemnat de preºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã,
dintre membrii adunãrii generale, un secretar care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
Procesul-verbal al adunãrii se va scrie într-un registru
sigiliat ºi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana
care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin vot deschis.
Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, ce deþin cel
puþin un sfert din capitalul social, se va putea decide ca
votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale sunt obligatorii ºi pentru
acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
ARTICOLUL 17

Pânã la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizãrii societãþilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate în conformitate cu prevederile
legilor.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizare

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din 7 persoane alese de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care
pot avea calitatea de acþionari.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
adunarea generalã a acþionarilor.
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie poate alege,
dintre membrii sãi, vicepreºedinþi.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de
vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar, fie dintre
membrii consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte. Acesta se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a
prezidat ºedinþa ºi de secretar.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe
baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a acþionarilor, sau, în lipsa lui, de cãtre vicepreºedinte.
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele
care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþia acþionarilor ºi a comisiei de cenzori, la
cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau din abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli în administrarea societãþii comerciale. În astfel de
situaþii, ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii
generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele
sau afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în
acelaºi timp patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
capital privat, cu acelaºi profil, sau cu care sunt în relaþii
comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
administratori.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile acestuia;
b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale pe compartimente;
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor acordate;
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi vânzare de
bunuri, potrivit competenþelor acordate;
e) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
f) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
g) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
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h) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent, precum ºi
proiectul de program de activitate ºi proiectul de buget al
societãþii comerciale pe anul în curs.
i) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Gestiunea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Comisia de cenzori

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de comisia de cenzori formatã din 3 membri care
trebuie sã fie asociaþi, cu excepþia cenzorilor contabili.
Cenzorii se aleg de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în condiþiile legii,
pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
fondurilor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã
consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi informaþiilor prezentate
de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.
Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii
comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã
adunãrii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraþie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii) sau ori de câte ori considerã necesar pentru alte
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile ºi modul de funcþionare a comisiei de cenzori,
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã
cu dispoziþiile ºi obligaþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor trebuie sã fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã
la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cei care primesc sub orice formã, pentru alte funcþii decât aceea de
cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la administratori
sau de la societatea comercialã.
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CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii.
ARTICOLUL 22
Personalul societãþii comerciale

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale se va face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
cãtre directorul general al acesteia.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
administratori.
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patrimoniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglementãrilor legale.
ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,
va întocmi anual bilanþul ºi contul de profit ºi pierderi,
având în vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
Bilanþul ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României, conform legii.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului aprobat de adunarea generalã a acþionarilor. Profitul
impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
alte fonduri în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de societatea comercialã în condiþiile legii, în cel mult douã luni de
la aprobarea bilanþului de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face proporþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
subscris.
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ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului social;
Ñ falimentul;
Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;

Ñ la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, luatã în unanimitate.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României.
ARTICOLUL 29
Lichidarea societãþii comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului
se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute
de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor dintre ele, societatea comercialã poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale.

ANEXA Nr. 2.2

STATUTUL

Societãþii Comerciale ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea societãþii comerciale

Denumirea societãþii este Societatea Comercialã
”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ Ñ S.A. În toate
actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ºi alte acte emanând
de la societate, denumirea societãþii comerciale va fi
urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ sau de iniþialele
”S.A.Ò, de capitalul social ºi de numãrul de înregistrare.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãþii comerciale

Societatea Comercialã ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑ
FilmÈÒ Ñ S.A. este persoanã juridicã românã, având forma
juridicã de societate pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul
statut.

ARTICOLUL 3
Sediul societãþii comerciale

Sediul societãþii comerciale este în Bucureºti,
bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1. Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã localitate din România, pe
baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,
reprezentanþe, agenþii situate ºi în alte localitãþi din þarã ºi
din strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii la Registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
Societatea Comercialã ”Studioul Cinematografic ÇSahiaÑ
FilmÈÒ Ñ S.A. are urmãtorul obiect de activitate:
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Ñ concepe, realizeazã, multiplicã, difuzeazã ºi comercializeazã filme documentare, documentar-artistice ºi artistice pe peliculã ºi suport magnetic (benzi video, CD-ROM
ºi altele asemenea);
Ñ concepe, realizeazã ºi multiplicã, prioritar, contra
cost, filme documentare în beneficiul instituþiilor fundamentale ale statului (Preºedinþie, Guvern, Parlament);
Ñ consemneazã pe peliculã ºi suport magnetic evenimente din viaþa politicã, economicã, socialã ºi culturalã, pe
baze contractuale, în beneficiul instituþiilor fundamentale ale
statului (Preºedinþie, Guvern, Parlament), în vederea conservãrii ºi constituirii patrimoniului naþional de imagini;
Ñ înfiinþeazã ºi exploateazã, în nume propriu sau prin
asociere, posturi de televiziune ºi de televiziune prin cablu,
precum ºi posturi de radio;
Ñ concepe, organizeazã ºi desfãºoarã campanii de
publicitate în favoarea societãþilor comerciale româneºti ºi
strãine, fundaþiilor de orice fel, societãþilor bancare, de credit ºi asigurãri, instituþiilor, organizaþiilor guvernamentale ºi
nonguvernamentale, cluburilor ºi asociaþiilor sportive ºi altor
organisme, precum ºi persoanelor juridice de orice fel;
Ñ concepe, produce ºi comercializeazã material cu
caracter publicitar ca: emisiuni de televiziune ºi de radio,
videoclipuri publicitare, articole publicitare, anunþuri cu
caracter publicitar, pagini speciale de reclamã pentru ziare
ºi reviste, postere cu caracter publicitar, pliante, broºuri;
Ñ concepe, realizeazã, produce ºi comercializeazã
casete audio ºi video, CD ºi CD-ROM;
Ñ încheie, în nume propriu ºi în numele beneficiarilor,
contracte de publicitate cu posturi de televiziune ºi de
radio, ziare ºi reviste româneºti ºi strãine, cu alte persoane
juridice care pot desfãºura acþiuni de publicitate;
Ñ concepe, realizeazã, produce ºi comercializeazã produse multimedia;
Ñ desfãºoarã activitãþi de import ºi de export cu produse ºi servicii de publicitate, cu materii prime ºi materiale
necesare realizãrii de produse de publicitate;
Ñ desfãºoarã activitãþi de import ºi export cu filme,
emisiuni de televiziune ºi de radio ºi alte produse cuprinse
în obiectul de activitate al societãþii;
Ñ concepe, organizeazã ºi produce acþiuni ºi campanii
publicitare de promovare a imaginii României în lume a
unor firme ºi produse româneºti în strãinãtate, a unor interese specifice ale persoanelor juridice ºi fizice româneºti;
Ñ concepe, organizeazã, produce ºi desfãºoarã activitãþi ºi servicii, precum ºi produse publicitare pentru promovarea unor interese specifice ale firmelor ºi companiilor
strãine în România;
Ñ desfãºoarã activitãþi de prospectare a pieþei interne
ºi externe în domeniul publicitar ºi al reclamelor;
Ñ înfiinþeazã ºi exploateazã, în nume propriu sau prin
asociere, centre de producþie a filmelor documentare, documentar-artistice ºi artistice, laboratoare ºi fabrici de prelucrare a peliculei, de matriþare ºi multiplicare a CD ºi a
CD-ROM, de producere a unor producþii multimedia.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
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Capitalul social iniþial este împãrþit în 66.710 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi
este în întregime subscris de statul român, în calitate de
acþionar unic.
ARTICOLUL 8
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul acesteia.
ARTICOLUL 9
Reducerea sau mãrirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi ales în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale ce i se va repartiza de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau cotei-pãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în
condiþiile prezentului statut.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau terþi se va face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute
de lege.
ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 7
Capitalul social

Pierderea acþiunilor

Capitalul social al Societãþii Comerciale ”Studioul
Cinematografic ÇSahiaÑFilmÈÒ Ñ S.A. este în valoare de
1.667.741 mii lei ºi reprezintã contravaloarea patrimoniului
preluat de la Regia Autonomã ”Studioul Cinematografic
ÇSahiaÑFilmÈÒ.

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale. Dupã
6 luni va putea obþine un duplicat al acþiunii.
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CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 13
Atribuþii

Adunarea generalã a acþionarilor poate fi ordinarã sau
extraordinarã ºi are urmãtoarele atribuþii principale:
a) alege membrii consiliului de administraþie ºi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte
remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
b) alege directorul general, îl descarcã de activitate ºi îl
revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului de
administraþie;
c) stabileºte nivelul de salarizare a membrilor consiliului
de administraþie, a directorului general ºi a membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
d) stabileºte bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã
caz, programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul ºi contul de
profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor consiliului de
administraþie ºi al comisiei de cenzori, aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
g) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
sucursale, filiale ºi agenþii;
h) hotãrãºte mãrirea sau reducerea capitalului social,
modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nominale a
acestora, precum ºi cesiunea acþiunilor;
i) hotãrãºte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
j) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
k) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale cu referire
la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã ºi protecþia mediului;
l) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãþii comerciale.
Atribuþiile adunãrilor generale ºi extraordinare ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare au loc cel puþin o datã pe
an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi
pe anul precedent ºi pentru stabilirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare se convoacã la cererea
acþionarilor reprezentând cel puþin o treime din capitalul
social, la cererea comisiei de cenzori, precum ºi în cazul
în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de 2 ani consecutiv, cu excepþia primilor 2 ani de la
înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã va fi convocatã de administratori ori
de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României ºi într-unul dintre ziarele de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale sau
din cea mai apropiatã localitate.

Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale, precum ºi ordinea se zi, cu arãtarea explicitã a
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunãrii generale.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã este constituitã valabil ºi
poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel puþin
jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã este constituitã valabil
ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii
prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei sferturi din
capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
de cãtre vicepreºedinte, desemnat de preºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã,
dintre membrii adunãrii generale, un secretar care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii.
Procesul-verbal al adunãrii generale se va scrie într-un
registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de
persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a
întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot
în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale se iau prin vot deschis.
Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, ce deþin cel
puþin un sfert din capitalul social, se va putea decide ca
votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale sunt obligatorii ºi pentru
acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de împuterniciþii mandataþi de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizare

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din trei administratori aleºi de
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adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea ºi calitatea de acþionari.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de preºedinte
care este ºi directorul general al societãþii comerciale.
Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
adunarea generalã a acþionarilor.
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie poate alege,
dintre membrii sãi, vicepreºedinþi.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de
vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar, fie dintre
membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie se desfãºoarã,
conform ordinii de zi stabilite, pe baza proiectului comunicat
de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte. Acesta se
consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie
într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului
de administraþie. Procesul-verbal se semneazã de persoana
care a prezidat ºedinþa ºi de secretar.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri ºi poate recurge la
experþi pentru studierea anumitor probleme.
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe
baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a acþionarilor, sau, în lipsa lui, de cãtre vicepreºedinte.
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele
care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþia acþionarilor ºi a comisiei de cenzori, la
cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli
în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii,
ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a
acþionarilor.
Cazurile de forþã majorã îi exonereazã de rãspundere,
potrivit legii.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
nu pot fi fondatori, precum ºi cele care desfãºoarã activitãþi
de concurenþã neloialã societãþii comerciale.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
administratori.
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ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) stabileºte structura organizatoricã ºi numãrul de posturi ale societãþii comerciale;
b) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile acestuia;
c) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale pe compartimente;
d) stabileºte nivelul de salarizare a personalului angajat
ºi nivelul de platã a colaboratorilor;
e) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi;
f) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi vânzare de
bunuri;
g) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
h) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor;
j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent, precum ºi
proiectul de program de activitate ºi proiectul de buget al
societãþii comerciale pe anul în curs;
k) stabileºte nivelul împrumuturilor bancare curente, al
creditelor comerciale ºi al garanþiilor;
l) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor;
m) hotãrãºte în orice alte chestiuni privind bunul mers al
societãþii comerciale, altele decât cele care intrã în competenþa adunãrii generale a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Gestiunea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Comisia de cenzori

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de comisia de cenzori formatã din 3 membri care
trebuie sã fie asociaþi, cu excepþia cenzorilor contabili.
Cenzorii se aleg de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în condiþiile legii,
pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
fondurilor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi informaþiilor prezentate
de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
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d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.
Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii
comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã
adunãrii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraþie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepþia primilor 2 ani de la constiuirea societãþii) sau ori de câte ori considerã necesar pentru alte
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile ºi modul de funcþionare a comisiei de cenzori,
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã
cu dispoziþiile ºi obligaþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor trebuie sã fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã
la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cei care primesc sub orice formã, pentru alte funcþii decât aceea de
cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la administratori
sau de la societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii.

ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,
va întocmi anual bilanþul ºi contul de profit ºi pierderi,
având în vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
Bilanþul ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României, conform legii.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului aprobat de adunarea generalã a acþionarilor. Profitul
impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
alte fonduri în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de societatea comercialã în condiþiile legii, în cel mult douã luni de
la aprobarea bilanþului de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face porporþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
subscris.
ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 27

Personalul societãþii comerciale

Modificarea formei juridice

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale se va face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
cãtre directorul general al societãþii comerciale.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
administratori.

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor.

ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patrimoniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglementãrilor legale.

ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului social;
Ñ falimentul;
Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5, mai mult de
6 luni;
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ARTICOLUL 30

Ñ la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, luatã în unanimitate.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României.

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor, societatea comercialã poate
apela ºi la arbitraj.

ARTICOLUL 29

CAPITOLUL IX

Lichidarea societãþii comerciale

Dispoziþii finale

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului
se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute
de lege.

Litigii

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor
privind prevenirea accidentelor turistice
ºi organizarea activitãþii de salvare în munþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind prevenirea accidentelor turistice
ºi organizarea activitãþii de salvare în munþi, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 30 de zile
de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã
H.C.M. nr. 140/1969 cu privire la prevenirea accidentelor turistice ºi organizarea activitãþii de salvare în munþi.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Mironov
Bucureºti, 22 noiembrie 1996.
Nr. 1.269.
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ANEXÃ
NORME

privind prevenirea accidentelor turistice ºi organizarea activitãþii de salvare în munþi
CAPITOLUL 1
Prevenirea accidentelor turistice Ñ amenajarea,
omologarea ºi întreþinerea traseelor turistice montane
1.1. Ñ Traseul turistic montan trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii:
Ñ sã prezinte interes turistic ºi sã facã legãtura între
douã sau mai multe obiective turistice;
Ñ sã fie accesibil atât vara, cât ºi iarna, scop în care
se vor evita, atât cât este posibil, versanþii sau crestele
expuse la viscole sau la curenþi puternici de aer (în condiþii speciale de altitudine sau de teren accidentat, traseul
turistic montan se va recomanda numai vara);
Ñ sã evite zonele favorabile producerii avalanºelor de
zãpadã, alunecãrilor de teren sau cãderilor masive de pietre;
Ñ sã nu necesite construirea a prea multor amenajãri
(podeþe, balustrade, trepte) ºi sã permitã îmbunãtãþirea
potecii (lãrgirea ei, acoperirea porþiunilor surpate), fãrã cheltuieli mari;
Ñ sã nu traverseze zone întinse de grohotiºuri sau de
mlaºtini.
1.2. Ñ Criteriile de clasificare a traseelor turistice montane sunt: timpul de mers, sezonalitatea, gradul de dificultate ºi nivelul de echipare a turiºtilor.
a) Timpul de mers se înscrie în fiºa tehnicã ºi pe indicatoare, exprimat în ore, fracþiuni de orã ºi, mai rar, în
minute ºi se va calcula astfel:
Ñ pe teren plat ºi pe pante mici, 4 km/h;
Ñ în urcuº, pe potecã amenajatã, 350 m diferenþã de
nivel/h;
Ñ în urcuº, pe potecã neamenajatã, 250 m diferenþã
de nivel/h;
Ñ în coborâre, pe potecã amenajatã, 450 m diferenþã
de nivel/h;
Ñ în coborâre, pe potecã neamenajatã, 400 m diferenþã
de nivel/h.
La o orã de mers se adaugã 10 minute necesare odihnei. Distanþa în kilometri se utilizeazã în calcul numai pe
traseele cu peste 80% de mers pe plat ºi cu maximum
20% de mers pe pantã cu înclinare de maximum 10¼.
Pentru calcularea distanþelor ºi timpilor de mers se vor
efectua mãsurãtori pe teren ºi pe hartã.
b) Sezonalitatea este criteriul pe baza cãruia traseele
turistice montane se împart în: trasee de primãvarã ºi de
toamnã, trasee de varã ºi trasee de iarnã.
c) Gradul de dificultate este criteriul pe baza cãruia traseele turistice montane se împart în:
Ñ trasee cu grad mic de dificultate, cu urmãtoarele
caracteristici: durata traseului Ñ 3Ñ6 ore; diferenþa de
nivel Ñ 300Ð700 m; efort fizic moderat, care nu necesitã
pregãtire fizicã specialã;
Ñ trasee cu grad mediu de dificultate, cu urmãtoarele
caracteristici: durata traseului Ñ 4Ñ8 ore; diferenþa de
nivel Ñ 500Ñ1.000 m; efort fizic susþinut numai pe unele
etape ale traseului, care necesitã o condiþie fizicã ºi orientare bunã;
Ñ trasee cu grad mare de dificultate, cu urmãtoarele
caracteristici: durata traseului Ñ 5Ñ9 ore; diferenþa de
nivel Ñ 800Ñ1.500 m; efort fizic continuu ºi intens, care
necesitã o foarte bunã condiþie fizicã ºi antrenament
înainte de abordarea traseului.
d) Nivelul de echipare solicitat drumeþilor este criteriul
pe baza cãruia traseele turistice montane se împart în:
Ñ trasee care nu necesitã echipament special pentru
parcurgerea lui; acest tip de traseu se desfãºoarã pe
poteci amenajate, drumuri forestiere ºi nu prezintã porþiuni
accidentate;

Ñ trasee care necesitã echipament de drumeþie de
complexitate medie; acest tip de traseu se desfãºoarã pe
poteci cu porþiuni accidentate, grohotiºuri, pante alunecoase
cu grad de înclinare mediu;
Ñ trasee care necesitã echipament de drumeþie, special
ºi complex; acest tip de trasee se desfãºoarã pe poteci
accidentate, puþin conturate ºi/sau pe porþiuni fãrã potecã,
cu pante abrupte care necesitã uneori ajutorul mâinilor
pentru ascensiune.
1.3. Ñ În funcþie de desfãºurarea pe teren a traseelor
turistice montane, se vor folosi urmãtoarele sisteme de
marcaje:
Ñ marcaje în grup, care au iniþial un parcurs comun,
dupã care semnele se ramificã succesiv pe diferite trasee;
Ñ marcaje centrifugale, cu semne care se despart chiar
de la pornire pe trasee diferite;
Ñ marcaje în circuit, care au acelaºi punct de plecare
ºi de sosire;
Ñ marcaje cu ax comun, care au un traseu principal,
numit ºi ”magistralãÒ (în general, traseu de creastã), din
care se ramificã sau cãtre care se dirijeazã mai multe
trasee secundare;
Ñ marcaje pentru traseele dus-întors.
1.4. Ñ Pentru marcarea traseelor turistice montane se
vor utiliza urmãtoarele semne:
a) banda verticalã Ñ pe fond alb Ñ pentru marcarea
traseelor principale, numite ºi ”magistraleÒ, care sunt, de
regulã, trasee de creastã;
b) crucea cu braþe egale Ñ pe fond alb Ñ pentru marcarea traseelor de legãturã;
c) triunghiul echilateral Ñ pe fond alb Ñ ºi punctul
într-un cerc Ñ pe fond alb Ñ pentru marcarea traseelor
secundare;
d) punctul cu cercuri duble de culoare albã ºi roºie
pentru traseele dus-întors.
Culorile pentru semnele de marcaj vor fi: roºu, galben
ºi albastru, obligatoriu pe fond alb.
1.5. Ñ Pentru asigurarea uniformitãþii ºi respectãrii
inscripþionãrii internaþionale, semnele de marcaj vor îndeplini urmãtoarele condiþii de detaliu tehnic:
a) se vor încadra într-un patrulater imaginar cu laturile
de 16Ñ20 cm;
b) benzile de culoare vor avea o lãþime de 6 cm, iar
cele de culoare albã, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
c) triunghiul cu miezul de culoare va avea laturile de 10 cm,
iar banda de culoare albã, de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
d) punctul de culoare va avea diametrul de 10 cm, iar
banda de culoare albã, o lãþime de 3 cm (3 + 10 + 3 =
16 cm);
e) crucea de culoare va avea cele douã benzi perpendiculare de 3 cm, iar banda de culoare albã, de 5 cm (5 +
6 + 5 = 16 cm);
f) semnele de marcaj se vor aplica în ambele sensuri
de circulaþie, la distanþe astfel apreciate încât sã fie uºor
vizibile de al un semn la altul, perpendiculare pe direcþii de
mers ºi la înãlþimea de 1,5Ñ2 m faþã de sol;
g) în golurile alpine ºi în poienile foarte mari, semnele
de marcaj se vor face pe stâlpi confecþionaþi din þevi metalice; stâlpii vor fi vopsiþi, mai întâi, cu grund de protecþie,
apoi cu vopsea de culoare albã ºi neagrã, în dungi alternative de 30 cm lãþime, vor fi prevãzuþi la partea inferioarã
cu gheare pentru fixarea în fundaþii de ciment ºi apoi, în
pãmânt ºi la partea superioarã, cu o paletã pentru semnele
de marcaj;
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h) pentru protecþia arborilor, semnele de marcaj se vor
aplica direct pe copaci, prin vopsire, fiind interzisã fixarea
în cuie a altor indicatoare;
i) în zonele stâncoase, greu accesibile, semnele de
marcaj se vor aplica pe palete metalice scurte sau pe lespezi plate din piatrã, implantate în grãmezi de pietre,
cimentate, cu o înãlþime de 0,4Ñ0,6 m;
j) în zonele în care traseul turistic montan este bine trasat ºi nu are ramificaþii nu se va face exces de semne,
dar se vor marca în mod deosebit intrãrile în pãdure (din
drumuri, poiene, goluri alpine, vãi) prin unul sau mai multe
semne uºor vizibile;
k) pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi
aplicate toate semnele, în grup, unul sub altul, ºi nu alternativ, la distanþe mari unul de altul; în zonele stâncoase,
semnele de marcaj se vor grupa orizontal;
l) în punctele de inflexiune a direcþiei de mers a potecii
se vor aplica sãgeþi bicolore (culoarea albã + culoarea
marcajului), care vor indica unghiul direcþional; sãgeata va
avea o lungime de 40Ñ50 cm, o lãþime totalã de 8Ñ10 cm
ºi unghiul direcþional de 15¼, 30¼, 45¼, 60¼, 75¼, 90¼, 105¼
ºi de 120¼;
m) în zone deosebit de circulate ºi expuse fenomenului
de ceaþã, marcajul care va indica apropierea refugiului alpin
sau a cabanei va fi dublat de un sistem de atenþionare
acustic sau vizual, acþionat electric sau mecanic; în cazul
cabanelor, funcþionarea acestui sistem va fi în responsabilitatea cabanierului;
n) la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele
reflectorizante ºi rezistente la ger, cãldurã, soare, umezealã
ºi agenþii poluanþi corosivi;
o) se va evita marcarea drumurilor publice, a drumurilor
forestiere, altfel decât prin tãbliþe indicatoare, la capetele
acestora; în cazul în care un traseu turistic montan se
interfereazã cu un drum public, va fi marcat traseul, astfel
încât sã fie bine relevate intrãrile ºi ieºirile din drumul
public.
1.6. Ñ Indicatoarele de trasee turistice montane pot fi:
de direcþie, de traseu, de documentare ºi tablele toponimice.
a) indicatoarele de direcþie sunt: indicatoare de direcþie
simple, care au o lungime de 68 cm ºi o lãþime de 28 cm
ºi indicatoare de direcþie duble, care au o lungime de
78 cm ºi o lãþime de 28 cm;
b) indicatoarele de traseu sunt cu dimensiuni variabile
(32 cm/45 cm, 40 cm/56 cm, 50 cm/70 cm ºi 63 cm/87cm),
în funcþie de volumul de informaþii pe care îl conþin, ºi sunt
amplasate pe verticalã sau pe orizontalã, pe un picior sau
pe douã picioare;
c) indicatoarele de documentare sunt cele care vor conþine informaþii despre traseele turistice montane marcate ºi
principalele puncte de interes turistic din zona pe care o
prezintã.
Pe indicatoare vor fi trecute ºi dificultãþile drumeþiei, simbolizate astfel:
A = pericol de avalanºã;
C = corniºã pe traseu;
D = dificultãþi alpine (pasaje, sãritori);
M = condiþii meteo care pot influenþa substanþial
parcursul;
O = orientare dificilã;
P = pantã mare ºi alunecoasã;
d) tablele toponimice sunt indicatoare pentru lacuri, râuri,
monumente ale naturii, vârfuri de munte, ºei importante,
pentru alte obiective culturale ºi de interes turistic. Tablele
toponimice vor fi realizate din plãci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibre de sticlã, rezistente la intemperii,
de dimensiunile 32 cm/45 cm, în culori diferite pentru fiecare element prezentat, astfel:
Ñ tablele toponimice inscripþionate cu litere de culoare
albã pe fond de culoare albastrã sunt pentru lacuri ºi râuri;
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Ñ tablele toponimice inscripþionate cu litere de culoare
neagrã pe fond de culoare galbenã sunt pentru monumente
ale naturii;
Ñ tablele toponimice inscripþionate cu litere de culoare
neagrã pe fond de culoare albã sunt pentru alte obiective
de interes turistic.
1.7. Ñ Pentru standardizarea indicatoarelor de trasee
turistice montane, realizarea ºi implantarea lor se va face
cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
Ñ stâlpii de marcaj pentru indicatoare vor avea dimensiunile de 2,20 m Ñ 2,40 m înãlþime ºi 0,10 m Ñ 0,12 m
grosime; stâlpii se vor îngropa în fundaþii solide, la o adâncime de 0,50 m Ñ 0,70 m;
Ñ paletele cu semnul de marcaj se vor orienta perpendicular pe direcþia de mers, iar sãgeþile, pe direcþia axului
traseului;
Ñ sãgeþile indicatoare de direcþie vor menþiona, obligatoriu, obiectivul cel mai apropiat, timpul de mers pânã la
acesta ºi semnul de marcaj;
Ñ tablele indicatoare, care se vor instala în punctele de
convergenþã (rãspântie) a mai multor trasee turistice montane, vor cuprinde, obligatoriu, urmãtoarele informaþii
inscripþionate unele sub altele: semnele de marcaj, direcþiile
de mers ºi timpul, unele indicaþii speciale (drum periculos,
atenþie, cad pietre).
Locurile de începere a traseelor turistice montane, precum ºi intersecþiile traseelor marcate vor avea amplasate
obligatoriu, în ambele sensuri, indicatoare confecþionate din
plãci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibrã de sticlã.
1.8. Ñ Pentru retragerea turiºtilor surprinºi de schimbãri
meteorologice bruºte, în zone montane izolate, departe de
cabane, se vor construi, amenaja sau reamenaja refugii de
supravieþuire.
1.9. Ñ Activitatea de prevenire a accidentelor turistice
în munþi cuprinde amenajarea, omologarea ºi întreþinerea
traseelor turistice montane ºi a refugiilor de supravieþuire.
1.10. Ñ Documentaþiile pentru amenajarea traseelor
turistice montane noi ºi pentru modificarea traseelor existente se întocmesc de cãtre autoritatea administraþiei
publice locale ºi vor cuprinde:
Ñ date de bazã (traseul, unitatea montanã, judeþul sau
judeþele pe raza cãrora se afla traseul);
Ñ date privind execuþia ºi întreþinerea marcajului ºi a
traseului;
Ñ harta traseului la una dintre scãrile: 1 : 50.000, 1 : 25.000
sau 1 : 20.000.
1.11. Ñ Pentru întreþinerea traseelor turistice montane
sunt obligatorii urmãtoarele lucrãri:
a) anual, vor fi curãþate, reparate ºi îmbunãtãþite potecile
turistice, taluzurile, sectoarele protejate de balustrade, treptele, cablurile ºi lanþurile de sprijin, copertinele ºi punþile
peste ape ºi vor fi înlãturate toate obstacolele care bareazã
trecerea;
b) în fiecare primãvarã se vor completa ºi înlocui stâlpii,
sãgeþile, indicatoarele, inscripþionãrile ºi semnele de marcaj
deteriorate, distruse sau descompletate;
c) stâlpii de marcaj din zonele de avalanºe vor fi schimbaþi pe teren ferit, iar marcajul va fi înlocuit, pe aceste porþiuni, cu semne pe sol, acolo unde este posibil.
1.12. Ñ Lucrãrile de amenajare ºi întreþinere a traseelor
turistice montane vor fi efectuate de membrii echipelor
SALVAMONT ºi de cabanierii din zonã, care pot fi ajutaþi ºi
de organizaþiile nonguvernamentale de tineret interesate.
1.13. Ñ Fondurile necesare prevenirii accidentelor turistice, organizãrii ºi desfãºurãrii acþiunii de salvare în munþi,
inclusiv dotãrii echipei SALVAMONT ºi a membrilor acesteia cu echipament ºi cu materiale de intervenþie, salvare ºi
transport al accidentatului sau bolnavului, vor fi asigurate
din bugetele judeþene sau locale, dupã caz.
Agenþii economici, asociaþiile ºi fundaþiile pot sponsoriza,
potrivit legii, activitatea de prevenire a accidentelor turistice
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ºi de salvare în munþi, inclusiv dotarea membrilor echipelor
SALVAMONT conform baremurilor prevãzute la cap. 3.
1.14. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi Ministerul de Interne, prin
unitãþile din teritoriu, vor sprijini acþiunile de amenajare ºi
de întreþinere a traseelor montane, în vederea prevenirii
accidentelor turistice în munþi.
1.15. Ñ Pentru omologarea, modificarea sau desfiinþarea unor trasee turistice montane se înfiinþeazã, prin ordin
al ministrului turismului, Comisia pentru omologarea traseelor turistice montane.
Comisia va funcþiona sub preºedinþia secretarului de stat
de specialitate al Ministerului Turismului ºi va avea în componenþa sa câte un reprezentant din Ministerul Turismului,
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi
Academia Românã.
La lucrãrile comisiei pot participa, în calitate de invitaþi,
reprezentanþi ai consiliilor judeþene sau ai consiliilor locale,
dupã caz, pe raza cãrora se aflã trasee turistice montane,
ai asociaþiilor neguvernamentale ºi ai altor organisme cu
obiect de activitate legat de zona montanã (Asociaþia
Cabanierilor din România, Asociaþia Naþionalã a Salvatorilor
Montani din România, Federaþia Românã de Escaladã ºi
Salvamont).
Secretariatul comisiei va fi asigurat de cãtre Ministerul
Turismului ºi va þine evidenþa traseelor omologate.
1.16. Ñ Agenþii economici ºi instituþiile care administreazã cabane au urmãtoarele obligaþii:
a) sã doteze cabanele turistice montane cu semnalizatoare luminoase pentru orientarea turiºtilor în timpul nopþii
ºi în condiþii meteorologice care prezintã pericol de
accidentare;
b) sã instaleze la cabanele de creastã mijloace de avertizare sonore, care vor fi folosite în mod intermitent pentru
orientarea turiºtilor în timpul unor condiþii meteorologice
deosebite, precum ºi ca semnal de alarmã în caz de
accidente, semnal stabilit convenþional cu cabanierii, cu
echipele SALVAMONT ºi cu unitãþile din apropiere ale
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Interne ºi cu
staþiile meteorologice;
c) sã monteze la cabane panouri cu traseele turistice
ale zonei, diferite pentru sezonul de varã ºi pentru cel de
iarnã, cu marcarea distinctivã a porþiunilor periculoase ºi a
refugiilor care pot fi folosite;
d) sã întocmeascã registrul de evidenþã a turiºtilor la
cabanã;
e) sã afiºeze zilnic buletinul meteorologic;
h) sã informeze turiºtii asupra cãilor de acces cele mai
convenabile, în funcþie de condiþiile meteorologice ale zilei.
1.17. Ñ Agenþii economici sau instituþiile care organizeazã acþiuni turistice în munþi au urmãtoarele obligaþii:
a) sã utilizeze ghizi montani calificaþi;
b) sã informeze turiºtii asupra condiþiilor meteorologice
ale zilei;
c) sã recomande turiºtilor echipamentul necesar
parcurgerii traseului turistic montan;
d) sã utilizeze variantele de trasee turistice montane
adecvate componenþei grupului ºi condiþiilor meteorologice.
CAPITOLUL 2
Organizarea activitãþii de salvare în munþi
2.1. Ñ Activitatea de salvare în munþi cuprinde patrularea preventivã, cãutarea turistului dispãrut, acordarea primului ajutor medical, în caz de accidentare, ºi
transportarea turistului accidentat sau a bolnavului la prima
unitate sanitarã. Aceastã activitate va fi desfãºuratã de persoane cu pregãtire ºi experienþã în domeniu.
2.2. Ñ Consiliile judeþene pe a cãror razã administrativteritorialã se desfãºoarã turism montan vor organiza servicii

publice SALVAMONT, care vor coordona activitatea de prevenire a accidentelor turistice ºi de salvare în munþi a turiºtilor accidentaþi ºi a bolnavilor.
În localitãþile cu turism montan dezvoltat, consiliile locale
pot organiza servicii publice SALVAMONT.
2.3. Ñ O echipã SALVAMONT va fi formatã din minimum 6 membri recrutaþi din localitãþile cele mai apropiate
masivului muntos respectiv, care îndeplinesc cumulativ
urmãtoarele condiþii:
Ñ au o þinutã moralã demnã;
Ñ au o condiþie fizicã ºi sãnãtate bune, confirmate prin
fiºa medicalã ºi avizul medicului sportiv;
Ñ au parcurs stagiul de aspiranturã de 2 ani prin
absolvirea obligatorie a formelor de pregãtire SALVAMONT,
organizate de Ministerul Tineretului ºi Sportului prin
Federaþia Românã de Alpinism ºi Escaladã ºi Asociaþia
Naþionalã a Salvatorilor Montani din România;
Ñ au îndeplinit probele impuse de baremul de atestare
a calitãþilor fizice ºi profesionale, stabilit de Federaþia
Românã de Alpinism ºi Escaladã ºi de Asociaþia Naþionalã
a Salvatorilor Montani;
Ñ au împlinit vârsta de 18 ani.
2.4. Ñ Fiecare echipã are un conducãtor ales de membrii acesteia ºi confirmat de consiliul judeþean/local, dupã
caz. Conducãtorul echipei are sarcina de a organiza instruirea periodicã a echipei, mobilizarea acesteia în timpul cel
mai scurt ºi îndrumarea activitãþii pe perioada desfãºurãrii
acþiunilor.
2.5. Ñ Numãrul echipelor SALVAMONT va fi stabilit în
funcþie de caracteristicile zonei montane, afluenþa turiºtilor,
schiorilor, alpiniºtilor ºi a altor categorii de sportivi în staþiunile turistice montane.
2.6. Ñ Sarcinile echipelor SALVAMONT constau în:
Ñ participarea la acþiunile de prevenire a accidentelor
turistice în munþi, amenajarea ºi întreþinerea traseelor turistice montane;
Ñ patrularea preventivã în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat ºi în staþiunile turistice montane de practicare intensivã a sporturilor de iarnã;
Ñ deplasarea de urgenþã la locul solicitat, salvarea
accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor
medical ºi transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi
preluat de personalul medical de specialitate.
2.7. Ñ Însemnele ºi legitimaþiile membrilor echipelor
SALVAMONT vor fi unice pe întreg teritoriul României ºi se
vor stabili de cãtre Federaþia Românã de Alpinism ºi
Escaladã ºi Asociaþia Naþionalã a Salvatorilor Montani din
România, care vor îndruma tehnic ºi metodologic activitatea echipelor SALVAMONT.
2.8. Ñ Pe perioada desfãºurãrii activitãþii de prevenire
a accidentelor turistice, patrulare preventivã, salvare, pregãtire ºi perfecþionare, membrii echipelor SALVAMONT sunt
consideraþi, de cãtre agenþii economici ºi instituþiile unde
sunt angajaþi, în delegaþie în interes de serviciu.
2.9. Ñ Fiecare membru al echipei SALVAMONT va
primi, pe perioada acþiunii de salvare în munþi reprezentând
cãutarea, acordarea primului ajutor medical ºi transportarea
turistului accidentat sau a bolnavului, o indemnizaþie stabilitã pe baza unui contract de colaborare între consiliul
judeþean sau local ºi membrii echipei SALVAMONT, în
raport cu importanþa acþiunilor desfãºurate.
2.10. Ñ Fiecare membru al echipei SALVAMONT va fi
dotat cu echipament ºi trusã de prim ajutor, conform baremurilor prevãzute la cap. 3.
2.11. Ñ Echipa SALVAMONT va fi dotatã cu materiale
de intervenþie, salvare ºi transport al accidentatului sau al
bolnavului, conform baremurilor prevãzute la cap. 3.
Conducãtorul echipei SALVAMONT va rãspunde de folosirea ºi de pãstrarea acestor materiale.
2.12. Ñ Ministerul Sãnãtãþii, prin direcþiile sanitare judeþene, va dota trusele individuale SALVAMONT de prim
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ajutor, care vor fi folosite pentru asigurarea urgenþelor în
timpul acþiunii. Medicamentele ºi materialele sanitare se vor
acorda gratuit celor accidentaþi.
2.13. Ñ Agenþii economici din turism vor asigura echipelor SALVAMONT prioritate la utilizarea mijloacelor de
transport pe cablu ºi a serviciilor de cazare ºi alimentaþie
pe perioada când acestea sunt în acþiuni de patrulare preventivã ºi de salvare în munþi.
2.14. Ñ Pregãtirea ºi perfecþionarea cunoºtinþelor de
specialitate ale membrilor echipelor SALVAMONT se fac
anual de specialiºtii Ministerului Tineretului ºi Sporturilor
prin Federaþia Românã de Alpinism ºi Escaladã în colaborare cu Asociaþia Naþionalã a Salvatorilor Montani din
România ºi cu sprijinul Ministerului Sãnãtãþii.
În acest scop se vor organiza: ºcoli, tabere, concursuri
ºi schimburi de experienþã de specialitate, interne ºi internaþionale.
2.15. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale va
include în cadrul Nomenclatorului de meserii pe aceea de
”salvator montanÒ.
2.16. Ñ Agenþii economici ºi instituþiile care administreazã cabane turistice vor asigura pentru fiecare cabanã o
trusã fixã dotatã cu instrumentar medical, materiale sanitare
ºi medicamente pentru acordarea primului ajutor în caz de
urgenþã, conform baremurilor prevãzute la cap. 3.
Medicamentele ºi materialele sanitare se vor acorda gratuit.
2.17. Ñ Cabanele vor fi dotate obligatoriu cu telefoane
sau cu alt mijloc de comunicare rapidã. Acolo unde condiþiile tehnice permit, cabanele ºi echipele SALVAMONT vor
fi dotate cu telefoane portabile.
2.18. Ñ Cabanierii au obligaþia de a organiza direct
acþiunea pentru acordarea primului ajutor în cazul unor
accidente care pot fi rezolvate prin mijloace proprii.
În situaþia în care nu pot rezolva prin mijloace proprii
salvarea celor accidentaþi, cabanierii au obligaþia de a
alarma prin orice mijloace echipele SALVAMONT din zonã,
solicitând ºi sprijinul unitãþilor Ministerului Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului, Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi
Ministerului de Interne.
2.19. Ñ Ministerul Sãnãtãþii va asigura, prin direcþiile
sanitare judeþene, convocarea ºi instruirea anualã a cabanierilor ºi ghizilor montani pentru acordarea primului ajutor
medical ºi folosirea medicamentelor din dotarea cabanelor
turistice.
2.20. Ñ Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului va asigura colaborarea unitãþilor silvice la acþiunile
de salvare în munþi prin personalul existent, reþeaua telefonicã proprie, mijloace de transport de orice fel ºi folosirea
construcþiilor silvice ca puncte intermediare pe perioada
acþiunii.
2.21. Ñ Staþiile meteorologice vor comunica cabanelor
ºi echipelor SALVAMONT buletinul meteorologic.
2.22. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de
Interne, prin unitãþile lor din teritoriu, vor sprijini acþiunile de
salvare a turiºtilor accidentaþi sau a celor aflaþi în pericol,
utilizând, în acest scop, personalul, materialele ºi mijloacele
tehnice din dotarea acestora.
CAPITOLUL 3
Baremuri de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT
ºi a cabanelor cu instrumentar medical, medicamente,
materiale sanitare ºi cu materiale pentru intervenþie,
salvare ºi transport al bolnavilor ºi turiºtilor accidentaþi
în zona montanã
3.1. Ñ Baremul de dotare a fiecãrui membru al formaþiei SALVAMONT cu echipament individual ºi materiale
necesare pentru intervenþie, salvare ºi transport al bolnavilor ºi turiºtilor accidentaþi în zona montanã:
Ñ bocanci tip alpin: a) de iarnã; b) de varã;
Ñ costum alpin;
Ñ bocanci schi;
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Ñ costum schi;
Ñ cãciuliþã schi;
Ñ mãnuºi de protecþie;
Ñ schiuri complete;
Ñ ochelari de protecþie;
Ñ cascã de protecþie;
Ñ vestã de siguranþã;
Ñ colþari;
Ñ piolet;
Ñ rucsac;
Ñ trusã medicalã individualã;
Ñ lanternã cu baterii;
Ñ briceag.
3.2. Ñ Baremul de dotare cu instrumentar sanitar de
prim ajutor, cu materiale sanitare ºi cu medicamente a trusei individuale de prim ajutor medical a fiecãrui membru al
formaþiei SALVAMONT:
A. Instrumentar medical de prim ajutor:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

pipetã
1
foarfecã dreaptã
1
pensã Kocher
1
pensã Pean dreaptã
1
pipã Guedel
1
atele Krammer de diferite
mãrimi, atele gonflabile
sau alte materiale pentru
imobilizãri de fracturi,
seturi
4
Ñ ”batista salvatoruluiÒ
sau alte dispozitive
ajutãtoare pentru respiraþia
gurã la gurã
1
Ñ cutie din metal Ñ 20/12 1
Ñ coliere
2

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

buc.

buc.
buc.
buc.

B. Materiale sanitare:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

apã oxigenatã
alcool sanitar
alcool iodat 5%
comprese sterile, cutii
feºe 5/8
feºe 10/10
vatã medicinalã
garou
role leucoplast
pansament cu rivanol
pansament individual
tifon
folie izolantã, tip Sirius,
pentru protejarea
accidentatului

200 gr
200 gr
200 gr
2 buc.
4 buc.
4 buc.
200 gr
1 m
1 buc.
2 pachete
2 buc.
1 m
1 buc.

C. Medicamente:

Ñ algocalmin tablete
20 buc.
Ñ aspirinã tablete
20 buc.
Ñ bioxiteracor spray
1 flacon
Ñ colir oftalmologic antiseptic 1 flacon
Ñ nor spray
1 flacon
Ñ paracetamol tablete
20 buc.
Ñ unguent cu antibiotice
1 tub
Ñ saprosan pulvis
1 flacon
Ñ muºeþel (plicuri)
1 pungã
Ñ nitroglicerinã
1 flacon
Ñ trombinã uscatã
1 flacon
3.3. Ñ Baremul de dotare a echipei SALVAMONT cu
echipament ºi materiale pentru intervenþie, salvare ºi transport al bolnavilor ºi turiºtilor accidentaþi în zona montanã:
Ñ akijã (targã pentru
transport iarna)
2 buc.
Ñ targã cu roþi
2 buc.
Ñ tãrgi speciale
2 buc.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320

Ñ dispozitive de transport
în abrupt
2 buc.
Ñ troliu
1 buc.
Ñ sonde avalanºe
10 buc.
Ñ corzi alpine diferite
4 buc. x 80 m
Ñ carabiniere
40 buc.
Ñ cordeline diferite
4 buc. x 50 m
Ñ aparaturã de iluminat
2 buc.
Ñ aparaturã radio-emisierecepþie
2 buc.
Ñ telefon mobil
2 buc.
Ñ binoclu
1 buc.
Ñ aparaturã pentru
avertizare
1 buc.
Ñ aparaturã de cãutare
în avalanºã
1 buc.
Ñ saci de dormit
6 buc.
Ñ saltele isopren
6 buc.
Ñ corturi
2 buc.
Ñ surse de încãlzire
(primusuri)
2 buc.
Ñ câini de cãutare
1
Ñ mijloace de transport
auto specifice (scutere
de zãpadã), opþional
1 buc.
Ñ ciocane alpinism
2 buc.
Ñ pitoane diferite
40 buc.
În funcþie de complexitatea zonei de activitate, la
aceastã dotare generalã se vor adãuga ºi alte materiale
specifice, conform recomandãrilor Federaþiei Române de
Alpinism ºi Escaladã ºi ale Asociaþiei Naþionale a
Salvatorilor Montani din România.
3.4. Ñ Baremul de dotare a cabanelor cu instrumentar
medical de prim ajutor, cu materiale sanitare ºi cu medicamentele care se vor acorda gratuit:
A. Instrumentar medical de prim ajutor:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

pipetã
foarfecã dreaptã
pensã Kocher
pensã Pean dreaptã
pipã Guedel
atele Krammer de diferite
mãrimi, atele gonflabile
sau alte materiale pentru
imobilizãri fracturi, seturi
Ñ ”batista salvatoruluiÒ
sau alte dispozitive
ajutãtoare pentru
respiraþia gurã la gurã
Ñ cutie din metal 20/12 cm
Ñ coliere

1
1
1
1
1

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

4 buc.

1 buc.
1 buc.
2 buc.

B. Materiale sanitare:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

apã oxigenatã
alcool sanitar
alcool iodat 5%
comprese sterile, cutii
feºe 5/8
feºe 10/10
vatã medicinalã
garou
role leucoplast
pansament cu rivanol
pansament individual
tifon

200 gr
200 gr
200 gr
2 buc.
4 buc.
4 buc.
200 gr
1 m
1 buc.
2 pachete
2 buc.
1 m

C. Medicamente:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

algocalmin fiole
5 buc.
algocalmin tablete
20 buc.
aspirinã tablete
20 buc.
bioxiteracor spray
1 flacon
colir oftalmologic
antiseptic
2 flacoane
Ñ nor spray
1 flacon
Ñ tetraciclinã unguent
1 tub
Ñ unguent cu antibiotice
1 tub
Ñ saprosan pulvis
1 flacon
Ñ muºeþel (plicuri)
1 pungã
Ñ nitroglicerinã
1 flacon
Ñ dicarbocalm
1 cutie
Ñ antinevralgice
20 tablete
Ñ talazol
1 flacon
Ñ clorocalcin
1 flacon
Ñ bixtonim
2 flacoane
Ñ piramidon
30 tablete
Ñ emetiral, tablete
1 flacon
Ñ revulsin
1 tub
Ñ ramnolax
2 flacoane
Ñ cãrbune medicinal
1 cutie
Ñ talc
10 plicuri
3.5. Ñ Baremul de dotare a cabanei cu materiale pentru intervenþie, salvare ºi transport al bolnavilor ºi turiºtilor
accidentaþi în zonã montanã:
Ñ corzi alpine 80 m
2 buc.
Ñ sonde avalanºã
10 buc.
Ñ akijã (targã pentru
transport iarna)
1 buc.
Ñ targã alpinã pentru varã 2 buc.
Ñ carabiniere
10 buc.
Ñ ciocan alpin
1 buc.
Ñ lanterne
4 buc.
Ñ pitoane diferite
20 buc.
Ñ cordeline Ñ 50 m
2 buc.
Ñ rucsac
1 buc.
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