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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului
în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenurilor proprie- Protocolului de StatÒ în administrarea Ministerului Apãrãrii
tate publicã a statului, în suprafaþã totalã de 5.017 m 2, Naþionale.
Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
identificate potrivit anexei care face parte integrantã din
Patrimoniului Protocolului de StatÒ se diminueazã cu valoaprezenta hotãrâre, situate în comuna Snagov, satul rea terenurilor prevãzute la art. 1, iar patrimoniul
Snagov, judeþul Ilfov, aferente vilelor nr. 46, 47 ºi 48, din Ministerului Apãrãrii Naþionale se majoreazã în mod coresadministrarea Regiei
”Administraþia
Patrimoniului
punzãtor.
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Art. 3. Ñ Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi,

în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Mircea Plângu,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 1 septembrie 1999.
Nr. 701.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor, proprietate publicã a statului, care se transmit în administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale
Locul unde este
situat terenul care
se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite terenul

Persoana juridicã
la care
se transmite terenul

Caracteristicile
tehnice ale
terenului

Satul Snagov,
comuna Snagov,
judeþul Ilfov

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului de StatÒ

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

Terenul aferent vilei nr. 46:
Ñ suprafaþa = 2.218 m 2 ;
Ñ valoarea = 85.727.448 lei.

Satul Snagov,
comuna Snagov,
judeþul Ilfov

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului de StatÒ

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

Terenul aferent vilelor nr. 47 ºi 48:
Ñ suprafaþa = 2.799 m 2 ;
Ñ valoarea = 108.183.556 lei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Modernizarea infrastructurii la reþeaua de transport în comun cu tramvaiul
în municipiul Timiºoara, judeþul TimiºÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea infrastructurii la
reþeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul
Timiºoara, judeþul TimiºÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut
la art. 1 se face în condiþiile acordului de împrumut care
urmeazã a se încheia între România, Banca Europeanã
pentru Investiþii ºi Regia Autonomã de Transport
Timiºoara.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Ioan Onisei
p. Preºedintele Consiliului interministerial de avizare
a lucrãrilor publice de interes naþional ºi locuinþe sociale,
ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 1 septembrie 1999.
Nr. 702.

Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în municipiul Olteniþa, judeþul CãlãraºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în municipiul Olteniþa, judeþul CãlãraºiÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se va face cu respectarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de
împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) din-

tre România ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 205/1997.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.095/1996 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de
încãlzire în municipiul Olteniþa, judeþul CãlãraºiÒ.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Ioan Onisei
p. Preºedintele Consiliului interministerial de avizare
a lucrãrilor publice de interes naþional ºi locuinþe sociale,
ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 1 septembrie 1999.
Nr. 703.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea ºi plata sumelor forfetare care se plãtesc de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale
Societãþii Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
ºi Societãþii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A.
pentru reducerile de 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea feratã ºi, respectiv,
pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor ºi studenþilor
În temeiul prevederilor art. 174 alin. (1) ºi (2) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ (1) Se aprobã plata din bugetul
Ministerului Educaþiei Naþionale a sumei forfetare de
43.000.000.000 lei, care se repartizeazã dupã cum
urmeazã: 35.622.217.000 lei Societãþii Naþionale de
Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi

7.377.783.000 lei Societãþii Comerciale de Transport cu
Metroul Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A.
(2) Sumele prevãzute la alin. (1) reprezintã contravaloarea reducerii cu 50% a tarifelor, aferentã facilitãþilor acordate elevilor ºi studenþilor pentru transportul pe calea feratã
ºi cu metroul în perioada 1 mai 1998Ñ31 mai 1999.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 1 septembrie 1999.
Nr. 705.

Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Jozsef Kštoý ,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranþã a navigaþiei
pentru navele maritime din marina civilã a României
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 11 lit. j) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 197/1998, ale art. 32 din Ordonanþa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaþia civilã,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1992 pentru aderarea României la Convenþia internaþionalã privind
standardele de pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare ºi efectuare a serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie
1978 (STCW 1978),
având în vedere dispoziþiile art. 3 pct. 1 ºi 13 ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind stabilirea personalului minim de siguranþã a navigaþiei pentru navele
maritime din marina civilã a României, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 5/1991 pentru aprobarea Instrucþiunilor privind stabilirea personalului minim de
siguranþã a navigaþiei la navele din marina civilã a
României, îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 5 iulie 1999.
Nr. 370.

ANEXÃ
INSTRUCÞIUNI

privind stabilirea personalului minim de siguranþã a navigaþiei pentru navele maritime din marina civilã a României
CAPITOLUL I
b) Ordonanþa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaþia
civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Definiþii ºi abrevieri
nr. 221 din 29 august 1997.
Art. 1. Ñ (1) În sensul prezentelor instrucþiuni,
(2) Clasa ºi tipurile navelor la care se referã prezentele
1. termenii: personal minim de siguranþã a navigaþiei, per- instrucþiuni sunt cele stabilite prin regulile specifice de cãtre
sonal navigant brevetat, personal navigant posesor de certifi- Regia Autonomã ”Registrul Naval RomânÒ.
cate de capacitate, personal navigant nebrevetat, marinar de
Art. 2. Ñ Abrevierile folosite în textul prezentelor
veghe ºi motorist se definesc ºi/sau au înþelesul dat potri- instrucþiuni sunt:
vit urmãtoarelor reglementãri:
DG
Ñ diesel generator;
a) Legea nr. 107/1992 pentru aderarea României la
GOC Ñ certificat de operator global;
Convenþia internaþionalã privind standardele de pregãtire a
I.N.C. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.;
navigatorilor, brevetare/atestare ºi efectuare a serviciului de
RK
Ñ reparaþie capitalã;
cart, adoptatã la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978),
RNR Ñ Regia Autonomã ”Registrul Naval RomânÒ;
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258
ROC Ñ certificat limitat de operator în zona A1;
din 15 octombrie 1992;
RSB Ñ Regulamentul serviciului la bordul navelor
b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 246/1998 pentru maritime comerciale;
STCW 78/95 Ñ Convenþia internaþionalã privind stanaprobarea Regulamentului privind standardele de instruire,
confirmare a competenþei ºi de eliberare a brevetelor ºi dardele de pregãtire a navigatorilor, brevetare/atestare ºi
certificatelor de capacitate personalului navigant de sigu- efectuare a serviciului de cart, adoptatã la Londra la 7 iulie
ranþã a navigaþiei din marina civilã a României, publicat în 1978 (STCW 1978), cu amendamentele ulterioare.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 ºi 293 bis
CAPITOLUL II
din 10 august 1998, iar
Dispoziþii
generale
2. termenii: navã maritimã, navã maritim-portuarã, navã
fluvialã, navã de pasageri, navã de transport mãrfuri, navãArt. 3. Ñ (1) Prezentele instrucþiuni privind stabilirea
petrolier, navã-cisternã pentru produse chimice, navã de pes- personalului minim de siguranþã a navigaþiei pentru navele
cuit, remorcher, salvator, împingãtor sau remorcher împingã- maritime din marina civilã a României se aplicã tuturor
tor ºi echipamente plutitoare au înþelesul dat în atestatul de navelor maritime sub pavilion român, care:
bord sau în certificatul de naþionalitate ºi se definesc potriÑ navigheazã, staþioneazã sau opereazã în apele naþiovit urmãtoarelor reglementãri:
nale navigabile ºi în porturile maritime sau fluvio-maritime
Compression
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by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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Ñ navigheazã în marea liberã sau în apele naþionale
ale altor state.
(2) Stabilirea personalului minim de siguranþã a navigaþiei pentru alte tipuri de nave maritime de ape interioare ºi
tehnice, care vor intra în dotarea marinei civile a României,
se va face de cãtre I.N.C., la cererea întreprinderii armatoare.
(3) Certificatul pentru echipajul minim de siguranþã a
navigaþiei la navele maritim-portuare ºi tehnice va cuprinde
personalul minim de siguranþã pentru activitatea în port,
într-o rubricã, iar pentru voiaje internaþionale, în altã
rubricã.
(4) Valabilitatea certificatului va fi de 5 (cinci) ani de la
data emiterii.
Art. 4. Ñ Personalul minim de siguranþã a navigaþiei,
stabilit prin prezentele instrucþiuni, trebuie sã se afle la
bord în orice moment ºi sã poatã îndeplini corespunzãtor
activitãþile pentru care este destinatã nava.
Art. 5. Ñ Navele maritime se vor utiliza, în funcþie de
destinaþia ºi de specificul lor, cu eficienþã sporitã ºi în
maximã siguranþã, asigurându-se, în acelaºi timp, condiþii
normale de viaþã echipajelor, evitându-se suprasolicitarea
acestora prin depãºirea programului legal de lucru. În acest
scop persoana fizicã sau juridicã care are în dotare nave
maritime va prevedea, pe lângã personalul minim de siguranþã, ºi personalul navigant necesar, precum dragori,
macaragii, bucãtari, scafandri, mecanici forezori, ajutori
mecanici forezori, mecanici utilaj specific etc., prevãzut în
nomenclatorul de funcþii ºi în RSB.
Art. 6. Ñ Lipsa de la bord a oricãrei persoane care
face parte din personalul minim de siguranþã a navigaþiei
va atrage oprirea navei din navigaþie, conform prevederilor
legale.
Art. 7. Ñ (1) În situaþii temeinic fundamentate I.N.C.
poate acorda derogare pe timp limitat cu privire la micºorarea numãrului personalului navigant de siguranþã a navigaþiei, pentru fiecare caz în parte, fãrã a se pune în
pericol siguranþa navigaþiei.
(2) Pentru navele de pasageri ºi navele-ºcoalã nu se
acordã derogãri.
Art. 8. Ñ Dispensele de funcþii pot fi acordate, în condiþiile legii, numai în cazuri excepþionale, cu avizul prealabil
al inspectorului de stat ºef.
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Art. 12. Ñ La navele propulsate de maºini cu abur în
locul motoriºtilor se vor norma fochiºti.
Art. 13. Ñ La dragele autopropulsate cãpitanul dragor
maritim acoperã un schimb de lucru, celelalte schimburi
fiind acoperite de cãtre un ºef dragor maritim pe schimb
(turã).
Art. 14. Ñ (1) Armatorii vor fi direct ºi singurii rãspunzãtori de consecinþele nerespectãrii dotãrii navelor cu echipaj minim de siguranþã a navigaþiei.
(2) Armatorii vor fi direct ºi singurii rãspunzãtori ºi în
cazul producerii unor evenimente de navigaþie, chiar dacã
nava era dotatã cu echipaj conform cerinþelor prezentelor
instrucþiuni, întrucât personalul minim de siguranþã a navigaþiei a fost astfel stabilit de cãtre autoritate, în conformitate cu propunerile ºi/sau, dupã caz, cererile armatorilor.
Art. 15. Ñ (1) Pe timpul exploatãrii navele maritime vor
avea la bord cel puþin 2 deþinãtori de certificate GOC.
(2) Navele maritim-portuare ºi tehnice vor avea la bord
cel puþin un ROC, iar pe timpul deplasãrii în voiaje internaþionale, cel puþin un GOC ºi un ROC.
Art. 16. Ñ Pe timpul traversadelor sau în funcþie de
gradul de dificultate al voiajului (durata de peste 4 luni, cu
traversade repetate, zona de navigaþie la tropice sau
sudul/nordul continentului, unde navigaþia se desfãºoarã în
condiþii deosebit de grele permanent, cu program de muncã
deosebit de încãrcat etc.), navele maritime, indiferent de
tonaj, vor avea la bord echipajul minim de siguranþã a
navigaþiei prevãzut în anexã pentru cel mai mare tonaj din
categoria lor.
CAPITOLUL IV
Nave în staþionare, în parc rece, în reparaþii, în iernatic
a) Nave în staþionare

Art. 17. Ñ (1) Pe timpul staþionãrii în porturi sau în
afara porturilor, la navele maritime, maritim-portuare ºi tehnice, aflate în exploatare, se va organiza serviciul de gardã
ºi siguranþã conform prevederilor RSB.
(2) La navele maritime al cãror echipaj minim de siguranþã a navigaþiei nu depãºeºte numãrul de 9 persoane,
serviciul de gardã ºi siguranþã va fi asigurat de cel puþin
douã persoane, dintre care una posesoare al unui brevet
sau certificat de capacitate punte ºi cealaltã, posesoare al
unui brevet sau certificat de capacitate maºini, conducerea
serviciului de gardã revenind persoanelor care executã serCAPITOLUL III
viciul de gardã ºi siguranþã la punte.
Reguli de normare a personalului minim de siguranþa
(3) La navele tehnice desemnate pentru intervenþii, care
navigaþiei
îºi desfãºoarã activitatea pe schimburi, personalul minim de
Art. 9. Ñ (1) La navele maritim-portuare ºi tehnice, care siguranþã a navigaþiei normat pentru un schimb va trebui
îºi desfãºoarã activitatea la distanþe mai mari de 20 de sã se afle permanent la bord, fiecare asemenea navã
mile marine în afara porturilor româneºti sau care fac voiaj putând fi în orice moment aptã sã plece în misiune.
(4) Pe navele la care personalul minim de siguranþã a
internaþional, numãrul personalului minim de siguranþã a
navigaþiei prevãzut în tabelul corespunzãtor din anexa care navigaþiei este format dintr-un posesor al unui certificat de
face parte integrantã din prezentele instrucþiuni va fi supli- capacitate punte ºi un posesor al unui certificat de capacimentat cu un cãpitan secund maritim, 1Ñ2 ofiþeri mecanici, tate maºini, serviciul de gardã ºi siguranþã va fi asigurat,
1Ñ2 marinari ºi 1Ñ2 motoriºti, în funcþie de complexitatea pe rând, de fiecare dintre ei.
(5) Navele maritime pe care se aflã îmbarcat un singur
activitãþii ºi de durata ei.
(2) În aceste cazuri ofiþerul electrician maritim, electricia- marinar sau motorist vor putea fi încredinþate, în timpul stanul de bord, ºeful de echipaj, ofiþerul ROC ºi fitterul, care þionãrii, personalului de pazã ºi siguranþã aflat pe o altã
sunt incluºi în personalul minim de siguranþã, vor acoperi navã sub pavilion român, consemnându-se acest fapt în
jurnalele de bord ale navelor respective.
toate carturile.
Art. 18. Ñ (1) Dacã un numãr de maximum 4 nave proArt. 10. Ñ (1) Navele maritim-portuare ºi tehnice, care
vor fi folosite la navigaþia pe Dunãre sau pe braþele aces- pulsate sau nepropulsate, aparþinând aceluiaºi armator, stateia, vor avea la bord un cãpitan pentru navigaþie fluvialã þioneazã în acelaºi loc, iar echipajul lor minim de siguranþã
internaþionalã ”BÒ ºi vor naviga cu personalul maritim a navigaþiei, normat conform prezentelor instrucþiuni, nu
depãºeºte numãrul de 4 oameni pe navã, acestea pot fi
ambarcat.
(2) Navele tehnice fluviale, care vor fi folosite în portu- încredinþate unui singur marinar, cu cel puþin 2 ani vechime,
rile maritime ºi în rada acestora, vor avea pilot de port care va asigura paza ºi siguranþa întregului grup de nave
maritim sau cãpitan maritim portuar ºi vor naviga cu perso- cu ajutorul mijloacelor de alertare pentru intervenþie.
(2) Remorcherele, indiferent de echipajul minim de sigunalul fluvial ambarcat.
Art. 11. Ñ La navele maritim-portuare ºi tehnice cãpita- ranþã a navigaþiei normat, aflate în/sub supraveghere de la
nul pentru navigaþie fluvialã internaþionalã ”BÒ, cãpitanul uscat, se pot încadra în prevederile acestui articol.
Art. 19. Ñ Pe navele propulsate sau nepropulsate care
maritim portuar, cãpitanul dragor maritim ºi ºeful mecanic
Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation
Purposes
Only
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de muncitori etc. serviciul de pazã ºi siguranþã va cuprinde
în mod obligatoriu un marinar.
b) Nave în parc rece (la conservare)

Art. 20. Ñ (1) La navele maritime de transport ºi la
navele de pescuit oceanic aflate în parc rece serviciul de
gardã ºi siguranþã va fi asigurat, pe schimb, de cel puþin
un ofiþer maritim punte, un marinar ºi un motorist, pe fiecare navã.
(2) La navele maritim-portuare ºi tehnice, cu puterea
motorului principal de pânã la 600 CP, serviciul de gardã
ºi siguranþã va fi asigurat de un marinar.
(3) La navele maritim-portuare ºi tehnice, cu puterea
motorului principal de peste 600 CP, ºi la navele de pasageri prevãzute cu pânã la 150 de locuri serviciul de gardã
ºi siguranþã va fi asigurat de cel puþin un marinar ºi un
motorist.
(4) La navele de pasageri prevãzute cu peste 150 de
locuri serviciul de gardã ºi siguranþã va fi asigurat de un
ofiþer de punte, un marinar ºi un motorist.
Art. 21. Ñ În situaþii deosebite, din dispoziþia cãpitãniei
de port/I.N.C., armatorul va suplimenta personalul de pazã
ºi siguranþã.

c) Nave în reparaþii

Art. 22. Ñ (1) Siguranþa unei nave maritime aflate în
reparaþii, acostatã, fãrã surse de energie electricã proprii,
va fi asiguratã, pe fiecare turã, de un echipaj format
dintr-un ofiþer de punte, un marinar ºi un motorist, iar în
cazul funcþionãrii DG proprii, echipajul se completeazã cu
un ofiþer mecanic maritim.
(2) La navele maritim-portuare ºi tehnice al cãror echipaj minim de siguranþã a navigaþiei depãºeºte 4 membri
siguranþa navei va fi încredinþatã unui marinar ºi unui
motorist.
(3) La navele maritim-portuare ºi tehnice cu un echipaj
minim de siguranþã a navigaþiei de pânã la 4 membri, precum ºi la navele nepropulsate, serviciul de gardã ºi siguranþã va fi asigurat conform prevederilor art. 20.
Art. 23. Ñ Se excepteazã de la prevederile art. 22
navele aflate în RK, care sunt preluate în întregime de
ºantierul ce efectueazã reparaþiile, acesta asumându-ºi
toate responsabilitãþile.
d) Nave în iernatic

Art. 24. Ñ Personalul necesar siguranþei navelor aflate
în iernatic se va stabili în baza prevederilor instrucþiunilor
privind organizarea iernaticului ºi va fi avizat de cãtre cãpitãnia portului care supravegheazã ºi urmãreºte organizarea
ºi funcþionarea acestuia.
ANEXÃ
la instrucþiuni

AÑ1
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NAVE MARITIME ªI NAVE-COLECTOR PEªTE OCEANIC
I. pânã la
6.000 tdw inclusiv*)

Funcþia

II. peste
6.000 tdw

Cãpitan de cursã lungã
Ofiþer maritim de punte I
Ofiþer maritim de punte II sau III
ªef mecanic maritim
Ofiþer mecanic maritim I
Ofiþer mecanic maritim II sau III
Ofiþer electrician maritim
ªef de echipaj maritim
Timonier maritim
Fitter
Motorist

1
1
1
1
1
1
Ñ
1
3
Ñ
3

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3

TOTAL:

13

15

*) La navele din secþiunea I, care efectueazã traversade, se vor aplica cerinþele secþiunii II.

AÑ2
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MINERALIERE ªI VRACHIERE
Funcþia

Cãpitan de cursã lungã
Ofiþer maritim de punte I
Ofiþer maritim de punte II sau III
ªef mecanic maritim
Ofiþer mecanic maritim I
Ofiþer mecanic maritim II sau III
Ofiþer electrician maritim
ªef de echipaj maritim
Timonier maritim
Marinar
Fitter
Motorist

I. pânã la
55.000 tdw inclusiv

1
1
1
1
1
1
1
1
3
Ñ
1
3

II. peste
55.000 tdw

1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3

15 For Evaluation
17
Compression TOTAL:
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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AÑ3
PETROLIERE ªI NAVE DE TRANSPORT GAZE LICHEFIATE
Nr.
crt.

I. Ñ petroliere pânã
la 55.000 tdw inclusiv
Ñ gaze lichefiate pânã
la 15.000 tdw inclusiv*)

Funcþia

II. Ñ petroliere
peste 55.000 tdw
Ñ gaze lichefiate
peste 15.000 tdw*)

1.

Cãpitan de cursã lungã

1

1

2.

Ofiþer maritim de punte I

1

1

3.

Ofiþer maritim de punte II sau III

1

2

4.

ªef mecanic maritim

1

1

5.

Ofiþer mecanic maritim I

1

1

6.

Ofiþer mecanic maritim II sau III

1

2

7.

Ofiþer electrician maritim

1

2

8.

ªef de echipaj maritim

1

1

9.

Timonier maritim

3

3

10.

Marinar

1

1

11.

Fitter

1

1

12.

Motorist

3

3

13.

Pompagiu

3

3

14.

Fochist

(3)

(3)

TOTAL:

19/22

22/25

*) La navele-petrolier care au pompele de marfã acþionate electric nu se normeazã fochiºti.

AÑ4
NAVE SPECIALIZATE
Nr.
crt.

Funcþia

I. Ro-Ro ºi
portcontainer
pânã la 10.000 tdw
inclusiv

II. Ro-Ro ºi
portcontainer
peste
10.000 tdw

III. Feribot

IV. Nave
pentru
transportul
animalelor vii

1.

Cãpitan de cursã lungã

1

1

1

1

2.

Ofiþer maritim de punte I

1

1

1

1

3.

Ofiþer maritim de punte II sau III

1

1

1

1

4.

ªef mecanic maritim

1

1

1

1

5.

Ofiþer mecanic maritim I

1

1

1

1

6.

Ofiþer mecanic maritim II sau III

1

1

1

1

7.

Ofiþer electrician maritim

1

1

1

1

8.

ªef de echipaj maritim

1

1

1

1

9.

Timonier maritim

3

3

3

3

10.

Marinar

1

1

1

Ñ

11.

Fitter

Ñ

1

1

1

12.

Motorist

3

3

3

2

15
16
16
14
Compression TOTAL:
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation
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AÑ5
NAVE SPECIALIZATE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I. Navaºcoalã
Neptun*)

Funcþia

Cãpitan de cursã lungã
Cãpitan de navã de pescuit oceanic
Ofiþer maritim de punte I
Ofiþer maritim de punte II sau III
ªef mecanic maritim
Ofiþer mecanic maritim I
Ofiþer mecanic maritim II sau III
Ofiþer electrician maritim
ªef de echipaj maritim
Timonier maritim
Marinar
Fitter
Motorist
TOTAL:

II. Nave
de
pasageri

III. Nave de
transport
frigorifice

IV. Nave de
pescuit
oceanic

1
Ñ
1
1(2)
1
1
1(2)
1(2)
1
3
(1)
1
3

1
Ñ
1
2
1
1
2
1
1
3
3
3
3

1
Ñ
1
1
1
1
1
1
1
3
1
Ñ
3

Ñ
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
Ñ
3

15/19

22

15

15

*) Când nava-ºcoalã Neptun are studenþi în practicã, echipajul va fi format din 19 membri.

BÑ1
NAVE MARITIME CU DESTINAÞIE SPECIALÃ ªI INSTALAÞII PLUTITOARE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Funcþia

I. Remorcher-salvator
pânã la 5.000 CP
inclusiv

II. Remorchersalvator peste
5.000 CP

III. Nave de aprovizionare
ºi remorcaj pentru
platforme de foraj marin*)

Cãpitan de cursã lungã
Ofiþer maritim de punte I
Ofiþer maritim de punte II sau III
ªef mecanic maritim
Ofiþer mecanic maritim I
Ofiþer mecanic maritim II sau III
Ofiþer electrician maritim
ªef de echipaj maritim
Timonier maritim
Marinar
Motorist

1
1
1
1
1
1
Ñ
1
3
Ñ
3

1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
3

1
1
1
1
1
1
Ñ
1
3
Ñ
3

TOTAL:

13

16

13

*) Personalul minim de siguranþã pentru navele de aprovizionare a platformelor de foraj marin este normat pe schimburi.

BÑ2
NAVE MARITIME CU DESTINAÞIE SPECIALÃ ªI INSTALAÞII PLUTITOARE
Nr.
crt.

Funcþia

1. Cãpitan de cursã lungã
2. Ofiþer maritim de punte I
3. Ofiþer maritim de punte II sau III
Compression
bymecanic
CVISION
Technologies’
4. ªef
maritim

I. Navã de
prospecþiuni
geologice

II. Nava de
pasageri
Dierna

1
Ñ
1
1
1
1
PdfCompressor.
1
Ñ

For

III. Doc
plutitor
maritim*)

Ñ
1
Ñ
Evaluation
Ñ

Purposes Only
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Nr.
crt.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I. Navã de
prospecþiuni
geologice

Funcþia

II. Nava de
pasageri
Dierna

Ofiþer mecanic maritim I
Ofiþer mecanic maritim II sau III
ªef de echipaj maritim
Timonier maritim
Marinar
Motorist
Electrician de bord

1
1
1
3
Ñ
3
Ñ

1
1
1
1
1
1
Ñ

TOTAL:

13

8

9
III. Doc
plutitor
maritim*)

1
Ñ
1
Ñ
1
1
1
6

*) Personalul minim de siguranþã pentru docul plutitor este normat pe schimburi.

CÑ1
NAVE MARITIM-PORTUARE ªI TEHNICE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funcþia

I. Remorcher
maritim portuar
pânã la 600 CP
inclusiv

Cãpitan maritim portuar
Ofiþer de punte maritim portuar
ªef mecanic fluvial ºi maritim portuar
Ofiþer mecanic fluvial ºi maritim portuar
ªef de echipaj maritim
Marinar
Motorist
Electrician de bord
TOTAL:

II. Remorcher
maritim portuar
pânã la
2.400 CP

III. Remorcher
maritim portuar
pânã la
5.000 CP

IV. Navã
de
pescuit
costier

Ñ
1
Ñ
1
Ñ
1
1
Ñ

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1
Ñ

1
Ñ
1
Ñ
1
1
1
1

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1
1

4

4

6

5

CÑ2
NAVE MARITIM-PORTUARE ªI TEHNICE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funcþia

I. Pasager
portuar
tip Sovata

Cãpitan maritim portuar
Ofiþer de punte maritim portuar
ªef mecanic fluvial ºi maritim portuar
Ofiþer mecanic fluvial ºi maritim portuar
Conducãtor de ºalupã maritimã
ªef de echipaj maritim
Timonier maritim
Marinar
Motorist
Electrician de bord

Ñ
1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
Ñ
1
Ñ

II. Navã
de stins
incendiul

III. ªalupãremorcher
pânã la
150 CP
inclusiv

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
Ñ
1
1
1

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ

IV. ªalupã- V. ªalandã
remorcher
autopânã la
propulsatã
300 CP
tip
inclusiv
Chilia

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1
Ñ

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1

4
6
2 Evaluation
3
5
CompressionTOTAL:
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For
Purposes
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CÑ3
NAVE MARITIM-PORTUARE ªI TEHNICE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funcþia

II. Tanc
I. ªalandã
portuar
autoprobunkerare
pulsatã
autopropulsat
tip Hidroclap
pânã la
1.200 tdw

Cãpitan maritim portuar
Ofiþer de punte maritim portuar
ªef mecanic fluvial ºi maritim portuar
Ofiþer mecanic fluvial ºi maritim portuar
Conducãtor de ºalupã maritimã
ªef de echipaj maritim
Marinar
Motorist
TOTAL:

III. Ceam
ºi gabara
nepropulsate

IV. Tancdepozit
pânã la
200 t

V. ªalupã
papionaj
sau de
poluare

Ñ
1
Ñ
1
Ñ
Ñ
Ñ
1

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1
1

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ
1

3

5

1

1

2

CÑ4
NAVE MARITIM-PORTUARE ªI TEHNICE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funcþia

I. ªalupã de
servitute ºi
de pasageri
pânã la
300 CP

Ofiþer de punte maritim portuar
ªef mecanic fluvial ºi maritim portuar
Ofiþer mecanic fluvial ºi maritim portuar
Conducãtor de ºalupã maritimã
Timonier maritim
Marinar
Motorist
TOTAL:

II. ªalupã de
salvare
maritimã
tip
Albatros*)

III. Cuter de
pescuit
maritim

IV. Navã
autopropulsatã
pentru
colectarea
reziduurilor

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1

1
1
Ñ
Ñ
1
Ñ
1

Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ
1

Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ
2

4

4

2

3

*) Personalul minim de siguranþã pentru ºalupa salvator Albatros este normat pentru un singur schimb. Pentru
acþiunile de salvare acesta va fi completat cu un ºef de echipaj ºi cu 2 marinari.

DÑ1

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ECHIPAMENTE PLUTITOARE MARITIME
Funcþia

I. Excavatorgraifer ºi
macara
II. Elevator
pe corp
plutitor

Cãpitan maritim portuar
Ofiþer de punte maritim portuar
ªef mecanic fluvial ºi maritim portuar
ªef dragor maritim
Ofiþer mecanic fluvial ºi maritim portuar
ªef de echipaj maritim
Marinar
Electrician de bord
Motorist
TOTAL:

III. Macara
plutitoare
autopropulsatã de
100 t*)

IV. Macara
plutitoare
nepropulsatã
de
10Ð60 t

V. Derosezã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
1
Ñ
1

1
1
1
Ñ
Ñ
1
1
1
1

1
Ñ
1
Ñ
Ñ
1
1
1
1

Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
1
1
1
1

1

3

7

6

5

*) Pentru situaþia în care macaraua plutitoare autopropulsatã este în marº, echipajul se completeazã cu cãpitan

Compression
by CVISION
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
maritim portuar
sau cu cãpitan Technologies’
dragor maritim.
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DÑ2
ECHIPAMENTE PLUTITOARE MARITIME

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funcþia

I. Dragã
autopropulsatã
de pânã la
600 m3/h*)

ªef mecanic maritim portuar
ªef dragor maritim
Dragor maritim
Ofiþer mecanic fluvial ºi maritim portuar
ªef de echipaj maritim
Marinar
Electrician de bord
Motorist
TOTAL:

II. Dragã
nepropulsatã
de pânã la
700 m3/h

III. Dragã
piticã
tip
Delta

IV. Sonetã
plutitoare

1
1
Ñ
Ñ
1
1
1
1

1
1
Ñ
Ñ
1
1
1
1

1
Ñ
1
1
Ñ
1
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
1
Ñ
1
Ñ
1

6

6

4

3

*) Pentru situaþia în care draga autopropulsatã este în marº, echipajul se completeazã cu cãpitan maritim portuar
sau cu cãpitan dragor maritim.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor cuprinzând procedura
de acordare a asistenþei pentru contribuabili
Ministrul finanþelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, modificatã
ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 864/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În vederea asigurãrii unor servicii de calitate
pentru contribuabili, se aprobã Instrucþiunile cuprinzând procedura de acordare a asistenþei pentru contribuabili, precum ºi Centralizatorul problematicii fiscale care urmeazã sã
fie soluþionatã la nivelul Ministerului Finanþelor.
Art. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare
în termen de 15 zile de la data publicãrii lui în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Ñ Direcþiile Departamentului politica impozitelor
ºi administrarea veniturilor, Direcþia generalã de comunicare
din cadrul Ministerului Finanþelor ºi direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 21 iulie 1999.

Nr. 792. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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INSTRUCÞIUNI
cuprinzând procedura de acordare a asistenþei pentru contribuabili

1. Asistenþa pentru contribuabili se exercitã de cãtre

4. Structurile prevãzute la pct. 1 vor solicita contribuabililor toate informaþiile, explicaþiile, precum ºi documentele

urmãtoarele structuri:
a) serviciile de metodologie ºi asistenþã pentru contribuabili din cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi

necesare formulãrii unor rãspunsuri clare ºi în concordanþã
cu reglementãrile legale.

controlului financiar de stat judeþene ºi serviciul metodolo-

5. În cazul în care întrebãrile contribuabililor depãºesc

gie, relaþii cu contribuabilii din cadrul Direcþiei generale a

competenþele de soluþionare la nivelul structurilor prevãzute

finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a munici-

la pct. 1 lit. b), c) ºi d), aceste întrebãri vor fi transmise
spre analizã ºi soluþionare structurilor prevãzute la pct. 1

piului Bucureºti;
b) birourile de asistenþã pentru contribuabilii din cadrul
administraþiilor financiare municipale ºi serviciile juridice ºi
relaþii cu contribuabilii din cadrul administraþiilor financiare
ale sectoarelor municipiului Bucureºti;
c) serviciile (birourile) administrãrii veniturilor statului din
cadrul circumscripþiilor fiscale orãºeneºti;

lit. a), care vor formula ºi vor transmite direct contribuabililor rãspunsurile

solicitate.

6. În situaþia în care

existã întrebãri la care

nu se

formuleazã rãspunsuri nici de structurile prevãzute la pct. 1
lit. a), aceste întrebãri vor fi sistematizate ºi transmise spre
analizã Ministerului Finanþelor, împreunã cu punctul de
vedere al direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlu-

d) serviciile (birourile) administrãrii veniturilor statului din
cadrul percepþiilor rurale.

lui financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti.

2. Rãspunsurile la întrebãrile contribuabililor vor fi
elaborate de toate structurile prevãzute la pct. 1 ºi se
referã la informaþii cu caracter general, legate de:
Ñ înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe;
Ñ actele componente ale dosarului fiscal;
Ñ termenele de depunere a actelor din dosarul fiscal;
Ñ modul de completare a rubricilor din formulare;
Ñ termenele de platã ºi/sau penalitãþile aplicate în caz

Problematica fiscalã care

va face obiectul analizei la

nivelul Ministerului Finanþelor va cuprinde:
a) aspecte privind interpretarea legislaþiei care intrã în
competenþa comisiilor fiscale;
b) întrebãri care pot fi soluþionate direct de cãtre direcþiile de specialitate din Ministerul Finanþelor;
c) aspecte a cãror soluþionare necesitã modificarea sau
completarea actelor normative în domeniul fiscal.
7. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului

de întârziere a plãþii;
Ñ modalitatea de platã (prin casierie, virament);

financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului

Ñ informaþii legate de colectarea, executarea silitã ºi

Bucureºti, vor întocmi Centralizatorul problematicii fiscale

stingerea prin compensare a obligaþiilor bugetare;

Finanþelor, conform modelului prezentat în anexã, pe care

Ñ prescripþie;
Ñ informaþiile privind prevederile legislaþiei fiscale în
domeniul impozitelor directe, indirecte ºi impunerea nerezidenþilor.
3. Informaþiile referitoare la eliberarea

care urmeazã sã fie soluþionatã la nivelul Ministerului

certificatului de

rezidenþã fiscalã pentru persoanele juridice române, precum
ºi cele privind eliberarea certificatului de atestare a impozitului plãtit conform convenþiei de evitare a dublei impuneri

îl vor transmite Direcþiei asistenþã pentru contribuabili.
Descrierea

speþelor, formularea întrebãrilor ºi a propu-

nerilor din centralizator vor fi redactate în mod clar ºi concis, astfel încât soluþiile ºi rãspunsurile care vor fi stabilite
de Ministerul Finanþelor sã

fie corecte, în concordanþã cu

prevederile legii.
8. Concomitent cu transmiterea cãtre

Direcþia asistenþã

pentru contribuabili din cadrul Ministerului Finanþelor a cen-

se elaboreazã de structurile prevãzute la pct. 1 lit. a) ºi b)

tralizatorului menþionat la pct. 7 alin. 1, direcþiile

ºi, respectiv, de cãtre Direcþia acorduri fiscale internaþionale

ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat jude-

din

þene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor informa, în

cadrul Ministerului Finanþelor, conform Ordinului minis-

generale
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Totodatã direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului

þionare.
clarificarea aspectelor sesizate la nivelul

Bucureºti, vor întreprinde toate mãsurile necesare în vede-

Ministerului Finanþelor, rãspunsurile vor fi comunicate contri-

rea instruirii ºi informãrii corespunzãtoare a personalului din

buabililor de cãtre direcþiile generale ale controlului financiar

aparatul fiscal propriu, inclusiv a celui angajat în activitatea

de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.

de control, în legãturã cu conþinutul soluþiilor ºi al rãspun-

Dupã

9. Direcþia asistenþã pentru contribuabili va grupa spe-

surilor prevãzute la alin. 1.

þele ºi întrebãrile din centralizatorul transmis de direcþiile

Pentru soluþiile cu caracter general, uniform aplicabile,

generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de

stabilite prin ordin al ministrului finanþelor sau prin decizii

stat pe activitãþi ºi pe tipuri de impozite ºi taxe ºi le va

ale comisiilor fiscale, Direcþia

transmite, dupã caz, direcþiilor de specialitate, în vederea

din cadrul Ministerului

soluþionãrii acestora.

mediatizare, fãrã a se face public numele contribuabililor.

10. În urma analizei speþelor ºi întrebãrilor transmise de
Direcþia asistenþã pentru contribuabili, direcþiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor ºi administrarea veniturilor vor proceda la gruparea acestora, dupã

Finanþelor va dispune mãsuri de

13. Adresele transmise direct de contribuabili direcþiilor
de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor ºi administrarea veniturilor vor fi retransmise de acestea
direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în

cum urmeazã:
a) întrebãri ºi speþe care necesitã stabilirea de soluþii cu
caracter general, uniform aplicabile, pentru care se vor
emite, dupã caz, ordine ale ministrului finanþelor sau decizii
ale comisiilor fiscale din Ministerul Finanþelor;
b) întrebãri ale cãror rãspunsuri nu necesitã modificarea
sau completarea
soluþionate în

asistenþã pentru contribuabili

actelor normative ºi care urmeazã sã fie

mod direct;

c) aspecte a cãror soluþionare necesitã modificarea sau
completarea actelor normative.
La solicitarea direcþiilor de specialitate din cadrul
Departamentului politica impozitelor ºi administrarea veniturilor, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, vor furniza toate datele ºi informaþiile necesare,

a cãror razã teritorialã sunt înregistraþi contribuabilii, în
vederea analizãrii ºi formulãrii rãspunsurilor de cãtre acestea.
14. Concomitent cu retransmiterea, spre rezolvare, direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, a
corespondenþei primite direct de la contribuabili direcþiile de
specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor ºi
administrarea veniturilor vor informa contribuabilii despre
procedura de acordare a asistenþei potrivit prevederilor prezentului ordin.
15. Toate scrisorile care nu provin direct de la contribuabili, prin care se solicitã însã soluþionarea unor speþe ridicate de aceºtia prin intermediul unor instituþii publice
centrale sau locale (Guvern, Parlament, consiliile locale

în scris sau verbal, pentru clarificarea întrebãrilor ºi speþe-

etc.), sindicate sau patronate, vor fi primite de Direcþia

lor transmise spre soluþionare.

asistenþã pentru contribuabili, care le va retransmite, spre

11. Rãspunsurile avizate de Direcþia generalã juridicã,
precum ºi soluþiile stabilite prin ordin al ministrului finanþelor

soluþionare, direcþiilor de

specialitate din Departamentul

politica impozitelor ºi administrarea veniturilor.

sau prin deciziile comisiilor fiscale vor fi transmise Direcþiei

Direcþiile de specialitate din Departamentul politica impo-

asistenþã pentru contribuabili, care le va comunica direcþiilor

zitelor ºi administrarea veniturilor vor formula rãspunsul

generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de

cãtre solicitant.

stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.

16. Direcþia acorduri fiscale internaþionale, ca autoritate

12. În baza soluþiilor ºi rãspunsurilor primite de la

competentã în materie de aplicare a acordurilor fiscale

Ministerul Finanþelor, direcþiile generale ale finanþelor publice

internaþionale, va realiza corespondenþa specificã, directã, în

ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a munici-

relaþia cu autoritatea competentã din alte þãri.

piului Bucureºti, vor comunica contribuabililor rãspunsurile

17. Problematica fiscalã ridicatã direct de aparatul fiscal
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ANEXÃ
DIRECÞIA GENERALÃ
A FINANÞELOR PUBLICE
ªI CONTROLULUI FINANCIAR
DE STAT A JUDEÞULUI/
MUNICIPIULUI BUCUREªTI
................................................
CENTRALIZATORUL

problematicii fiscale care urmeazã sã fie soluþionatã la nivelul Ministerului Finanþelor
I. Structura activitãþilor
fiscale specifice ºi a
tipurilor de impozite
ºi taxe
1.

Descrierea
speþei
ºi formularea
întrebãrii

6.

Legislaþie privind impozitele directe:
1.1. Impozit pe profit
1.2. Impozit pe salarii
1.3. Impozit pe veniturile realizate de
persoanele fizice etc.
1.4. Impozite pe veniturile realizate de
persoanele fizice nerezidente
1.5. Impozite ºi taxe locale
Legislaþie privind impozitele indirecte:
2.1. Taxa pe valoarea adãugatã
2.2. Accize la produsele din import ºi din
þarã, precum ºi impozitul la þiþeiul
din producþia internã ºi gazele naturale
2.2.1.
Sistemul de încasare a produselor supuse accizelor
2.2.2.
Sistemul de supraveghere fiscalã
2.2.3.
Sistemul de autorizare a
comercializãrii
produselor
supuse accizelor
2.3. Taxe vamale etc.
2.4. Taxe de timbru ºi alte impozite indirecte
Proceduri fiscale ºi sistemul informaþional
pentru veniturile statului:
3.1. Instrucþiuni privind formularistica fiscalã ºi modul de completare a
acesteia
3.2. Gestionarea dosarului fiscal al contribuabililor etc.
Colectarea impozitelor ºi taxelor ºi înlesniri
la platã.
Stingerea creanþelor bugetare (plata voluntarã, compensare, declararea stãrii de
insolvabilitate, prescripþie, anulare)
Executare silitã

II.

Propuneri privind perfecþionarea legislaþiei fiscale actuale.

2.

3.

4.
5.

Punctul de vedere
al direcþiei generale a
finanþelor publice ºi
controlului financiar de
stat judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti
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R.A.M.O.
LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
1990 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
1991 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
vol. 1/1997 ........................................
vol. 2/1997 ........................................
vol. 3/1997 ........................................
vol. 4/1997 ........................................
vol. 1/1998 ........................................
vol. 2/1998 ........................................
vol. 3/1998 ........................................
vol. 4/1998 ........................................
vol. 1/1999 ........................................
vol. 2/1999 ........................................

38.500 lei
76.500 lei
20.310 lei
24.420 lei
34.980 lei
38.310 lei
37.500 lei
41.250 lei
45.400 lei
49.950 lei
75.000 lei
82.500 lei

HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
vol. 1/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 3/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1995 ........................................ 14.850 lei
vol. 3/1995 ........................................ 16.340 lei
vol. 4/1995 ........................................ 17.980 lei
vol. 1/1996 ........................................ 27.000 lei
vol. 2/1996 ........................................ 29.700 lei
vol. 3/1996 ........................................ 32.670 lei
vol. 4/1996 ........................................ 35.900 lei
vol. 1/1997 ........................................ 40.500 lei
vol. 2/1997 ........................................ 44.550 lei
vol. 3/1997 ........................................ 73.500 lei
vol. 4/1997 ........................................ 80.850 lei
vol. 1/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 2/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 3/1998 ........................................ 27.000 lei
vol. 4/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 5/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 6/1998 ........................................ 30.000 lei
vol. 7/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 8/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 9/1998 ........................................ 32.200 lei
vol. 10/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 11/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 12/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 1/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 2/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 3/1999 ........................................ 53.340 lei
vol. 4/1999 ........................................ 58.660 lei
vol. 5/1999 ........................................ 58.660 lei
CONSTITUÞIA ROMÂNIEI
(ediþie de buzunar)
Limba românã ......................................... 2.800 lei
Limba francezã........................................... 650 lei
Limba englezã......................................... 1.050 lei

publicã pentru tine
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.75 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro

LEGISLAÞIE TEMATICÃ
Legislaþie privind notarii publici ºi avocaþii* .......................................................................................................................................................................... 4.000 lei
Legislaþie privind asigurãrile ºi reasigurãrile ........................................................................................................................................................................ 10.500 lei
Legislaþie privind telecomunicaþiile.................................................................................................................................................................................... 30.000 lei
Legislaþia bancarã........................................................................................................................................................................................................... 10.000 lei
Legislaþie privind turismul ................................................................................................................................................................................................ 30.350 lei
Legislaþie privind protecþia proprietãþii industriale ................................................................................................................................................................ 17.100 lei
Legislaþie privind drepturile de autor.................................................................................................................................................................................. 11.700 lei
Legislaþie economicã*....................................................................................................................................................................................................... 3.510 lei
Legislaþie vamalã ........................................................................................................................................................................................................... 16.100 lei
Legislaþie privind cadastrul ºi publicitatea imobiliarã............................................................................................................................................................. 15.000 lei
Legislaþie privind evidenþa populaþiei................................................................................................................................................................................... 6.100 lei
Legislaþie privind actele de stare civilã ................................................................................................................................................................................. 9.100 lei
Legislaþie privind asociaþiile ºi fundaþiile............................................................................................................................................................................. 61.950 lei
Legislaþie privind prevenirea ºi stingerea incendiilor............................................................................................................................................................. 13.200 lei
Legislaþie privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale*............................................................................................................. 19.700 lei
Mãsuri de protecþie privind concedierile colective de personal în urma programelor de restructurare*............................................................................................ 2.700 lei
Statutul personalului vamal................................................................................................................................................................................................ 8.800 lei
Reglementãri privind activitatea de metrologie ................................................................................................................................................................... 11.200 lei
Reglementãri privind experþii contabili ºi contabilii autorizaþi................................................................................................................................................... 8.700 lei
Reglementãri privind registrul agricol................................................................................................................................................................................... 4.500 lei
Prescripþii tehnice privind tarifele I.S.C.I.R............................................................................................................................................................................ 8.500 lei
Normativ experimental pentru proiectarea ºi execuþia sistemelor de distribuþie a gazelor naturale cu conducte de polietilenã........................................................... 4.700 lei
Reglementãri valutare ale B.N.R......................................................................................................................................................................................... 9.000 lei
Metodologia formãrii continue a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar ................................................................................................................ 7.000 lei
Inspecþia tehnicã periodicã la vehiculele rutiere................................................................................................................................................................... 10.500 lei
Infracþiuni în legi speciale ................................................................................................................................................................................................ 28.000 lei
Codul penal ºi Codul de procedurã penalã .......................................................................................................................................................................... 40.000 lei
Codul comercial.............................................................................................................................................................................................................. 45.500 lei
NOUTÃÞI EDITORIALE
Legislaþie privind jocurile de noroc....................................................................................................................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul asistenþei medicale.......................................................................................................................................................................... 28.000 lei
Legislaþie privind normele de medicina muncii .................................................................................................................................................................... 16.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate................................................................................................................. 17.550 lei
Legislaþia viei ºi vinului.................................................................................................................................................................................................... 18.650 lei
Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice............................................................................................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþia vânatului ........................................................................................................................................................ 31.100 lei
Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar.......................................................................................................................................... 10.200 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice.................................................................................................................................... 8.500 lei
Legislaþie privind achiziþiile publice.................................................................................................................................................................................... 37.200 lei
EDIÞII TRILINGVE (limbile românã, francezã, englezã)
Legea învãþãmântului*.................................................................................................................................................................................................... 11.000 lei
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului................................................................................................................................................ 7.400 lei
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ................................................................................................................................................................... 6.330 lei
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*........................................................................................................................................ 9.350 lei
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice ............................................................................................................................................................ 7.200 lei
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe................................................................................................................................................................ 5.800 lei
Legea privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*..................................................................................................................................................... 6.600 lei
Legea apelor.................................................................................................................................................................................................................. 10.500 lei
Legea privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social ................................................................................................................................... 2.600 lei
Amenajarea teritoriului naþional........................................................................................................................................................................................ 16.600 lei
Societãþi comerciale. Registrul comerþului .......................................................................................................................................................................... 20.200 lei
Legislaþia bancarã........................................................................................................................................................................................................... 21.200 lei
Avocatul Poporului.......................................................................................................................................................................................................... 18.100 lei
Legea viei ºi vinului ........................................................................................................................................................................................................ 77.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã în România ºi regimul zonelor defavorizate ................................................................................................................ 46.250 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice....................................................................................................................................16.400 lei

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.

ALTE PUBLICAÞII
Geneza Constituþiei României................................................................................................................. 140.000 lei
Adrian Nãstase Ð Ideea politicã a schimbãrii ................................................................................................ 5.000 lei
Constituþiile române.................................................................................................................................. 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Drept internaþional economic........................................................................................... 14.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1994......................................................................................................... 5.500 lei
Valericã Dabu Ð Poliþiºti, procurori, judecãtori între lege ºi fãrãdelege............................................................ 12.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1996 ...................................................................................................... 24.650 lei
Gheorghe Iancu Ð Drepturile fundamentale ºi protecþia mediului................................................................... 23.100 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1997 ...................................................................................................... 48.000 lei
Gheorghe Iancu Ð Sisteme electorale........................................................................................................ 15.750 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1998 ...................................................................................................... 96.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, englezã, francezã) ............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1992Ñ1997 ..................................................................................... 30.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, germanã, englezã)............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 ian.Ð30 iun. 1998 ............................................................................ 28.000 lei
Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I Ð 22 decembrie 1989Ð31 ianuarie 1999.............. 120.000 lei
Nicolae Ivanciu-Vãleanu Ð Tratat de doctrine economice.............................................................................. 13.500 lei
Dacã oferta noastrã prezinã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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R.A.M.O.
NOUTATE
Abonamentele la Monitorul Oficial al României pe suport neconvenþional sau la distanþã vã oferã în totalitate actele publicate în
Partea I, Partea I numere bis ºi Partea a II-a ale publicaþiei oficiale a statului.
OPERATIVITATE
Transmiterea monitoarelor oficiale se face electronic, la câteva ore de la apariþie. Informaþiile transmise sunt protejate ºi se
asigurã fidelitate completã. Fiºierele cu informaþia legislativã sunt de tip PDF ºi se citesc cu Acrobat Reader.
ACCESIBILITATE
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea I ºi Partea I numere bis, este de 140 USD pentru un
echipament de tip server sau monopost. În condiþiile în care dispuneþi de reþea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestaþiei
este de 6 USD/lunã, acordându-se o reducere de 20% pentru o reþea cu mai mult de cinci staþii de lucru.
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, care cuprinde stenogramele ºedinþelor parlamentare,
este de 135 USD.
Un abonament se poate încheia pe orice perioadã de timp din cadrul anului calendaristic.

în pas cu timpul
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.53 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro
DIVERSITATE
Prin aceleaºi mijloace multimedia R.A.M.O. oferã:
• colecþiile de legi din anii 1990 ºi 1991, revizuite ºi adãugite, 1993, vol. 2 ºi vol. 4, 1994, vol. 2, vol. 3 ºi colecþiile de
hotãrâri din anul 1994, vol. 1, vol. 2A-2B, vol. 3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale Partea I, sau Partea a II-a, din perioada 1 octombrie 1994Ð31 decembrie 1998 (246 USD)
• monitoarele oficiale aferente oricãrui an din perioada 1995Ð1998 (62 USD)
• lucrarea editatã de R.A.M.O. ”Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 Ð
31 ianuarie 1999Ò (43 USD)
• selecþii de monitoare oficiale, Partea I sau Partea a II-a (0,02 USD/pag.)
• selecþii din monitoarele oficiale, Partea I, ale diferitelor acte legislative (0,04 USD/pag.)
• legislaþie în limbi strãine, editatã de R.A.M.O. (a se vedea colecþia trilingvã).

Plata se face în lei, la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.

LEGISLAÞIE TEMATICÃ pe suport electronic
• Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................................... 2,32
• Legislaþie în domeniul asistenþei medicale..................................................................................................................... 7,76
• Legislaþie privind normele de medicina muncii ............................................................................................................... 3,48
• Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate............................................................ 3,72
• Legislaþia viei ºi vinului .............................................................................................................................................. 4,28
• Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice........................................................................................................ 2,32
• Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþiei vânatului .................................................................................................. 9,08
• Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice............................................................................... 0,7
• Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................1,36

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Preþ în dolari/versiune

COLECÞII TRILINGVE pe suport electronic
• Lege privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi a Societãþii Române de Televiziune*
• Ordinea publicã, apãrarea ºi siguranþa naþionalã
• Consiliul Legislativ. Curtea Supremã de Justiþie
• Contractul de management. Selecþionarea ºi numirea managerilor*
• Reglementãri privind regimul investiþiilor strãine*
• Legea învãþãmântului*
• Lege privind valorile mobiliare ºi bursele de valori*
• Legea protecþiei mediului
• Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului
• Reglementãri privind administraþia publicã localã ºi alegerile locale
• Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ
• Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*
• Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice
• Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe
• Lege privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*
• Lege privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
• Legea apelor
• Lege privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social
• Legea privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
• Amenajarea teritoriului naþional
• Societãþi comerciale. Registrul comerþului
• Legislaþie bancarã
• Avocatul Poporului
• Dezvoltarea regionalã în România
• Proprietatea publicã ºi concesiunile
• Prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor

românã

francezã

englezã

1,2
1,96
1,8
1,6
2,44
2,36
2,08
1,72
3,08
3,16
1,8
2,36
3,04
2,08
1,44
1,08
2,36
0,28
1,12
0,52
3,6
2,88
1,36
0,32
0,96
0,4

2,48
4,4
4
3,6
5,28
5,36
4,64
3,76
6,4
7,52
3,76
5,2
6,72
4,4
3,04
2,48
5,44

2,56
4,32
4,08
3,6
5,2
4,64
4,48
3,6
6,64
7,44
3,76
4,96
6,56
4,24
2,96
2,4
5,12
0,56
2,48
1,04
7,68
6,16
2,88
0,72
2,08
0,8

1,04
7,84
6,24
2,8
0,8
2,08
0,8

germanã

rusã

5,44

2,48

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.
Dacã oferta noastrã prezintã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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