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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind unele mãsuri pentru achiziþionarea metalelor neferoase,
a aliajelor acestora ºi a deºeurilor neferoase reciclabile
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ Se interzice pe o duratã de 2 ani achiziþionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor
acestora ºi a deºeurilor neferoase reciclabile, cu excepþia
metalelor preþioase ºi a acumulatorilor auto uzaþi.
Art. 2. Ñ (1) Pe perioada prevãzutã la art. 1
achiziþionarea de deºeuri neferoase reciclabile provenite din
procesele de fabricaþie ºi din dezmembrãri ale utilajelor ºi
instalaþiilor aparþinând agenþilor economici se face numai
prin centre judeþene de colectare a deºeurilor reciclabile,
autorizate în acest scop de Ministerul Industriei ºi
Resurselor, care se vor afla, de regulã, în municipiile
reºedinþã de judeþ.
(2) Centrele prevãzute la alin. (1) pot achiziþiona
deºeurile neferoase reciclabile provenite din dezmembrãri
numai pe baza prezentãrii de cãtre agenþii economici a
documentelor de provenienþã a bunului care a fost casat ºi
dezmembrat, în condiþiile legii, ºi a procesului-verbal de

casare, aceºtia fiind totodatã obligaþi sã prezinte datele proprii de identificare, ºi anume: denumirea, sediul, numãrul
de înregistrare la oficiul registrului comerþului, codul fiscal.
Art. 3. Ñ Încãlcarea prevederilor art. 1 ºi 2 constituie
contravenþii, dacã, potrivit legii penale, nu sunt considerate
infracþiuni, ºi se sancþioneazã cu amendã de la
200.000.000 lei la 400.000.000 lei ºi ridicarea autorizaþiei
de achiziþie prevãzute la art. 2 alin. (1).
Art. 4. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop
de Ministerul Industriei ºi Resurselor ºi de Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.
(2) Contravenþiilor prevãzute la art. 3 le sunt aplicabile
dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
cu excepþia art. 25Ð27.
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Art. 5. Ñ În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei ºi Ministerul

Industriei ºi Resurselor vor elabora ºi vor supune spre
adoptare Guvernului normele metodologice privind aplicarea
prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 11.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind reglementarea situaþiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al þiþeiului
ºi al produselor petroliere, a staþiilor de pompare ºi a celorlalte instalaþii ºi echipamente aferente
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ Rezervoarele, conductele de transport al þiþeiului ºi al produselor petroliere, staþiile de pompare, celelalte
instalaþii ºi echipamente aferente acestora, care au fost trecute în patrimoniul Societãþii Comerciale ”Oil TerminalÒ Ñ
S.A. Constanþa prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.200/1990
privind înfiinþarea de societãþi comerciale pe acþiuni în
industrie, cu modificãrile ulterioare, sunt ºi rãmân în proprietatea publicã a statului ºi fac parte din domeniul public de
interes naþional.
Art. 2. Ñ (1) Societatea Comercialã ”Oil TerminalÒ Ñ
S.A. Constanþa se declarã societate comercialã de interes
strategic, iar interesele statului pentru acþiunile deþinute în
capitalul social al acestei societãþi vor fi reprezentate de
Ministerul Industriei ºi Resurselor.
(2) Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului va transfera Ministerului Industriei ºi
Resurselor acþiunile deþinute la Societatea Comercialã
”Oil TerminalÒ Ñ S.A. Constanþa, pe bazã de protocol.
Art. 3. Ñ În aplicarea prevederilor art. 1 capitalul social
al Societãþii Comerciale ”Oil TerminalÒ Ñ S.A. Constanþa va
fi redus corespunzãtor valorii contabile a bunurilor care fac

parte din domeniul public de interes naþional,
menþinându-se actuala structurã a acþionariatului.
Art. 4. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
desemna, în condiþiile legii, titularul acordului petrolier de
concesiune a activitãþii de exploatare a bunurilor prevãzute
la art. 1 ºi va desfãºura procedura de concesionare.
Art. 5. Ñ Concesionarul va negocia condiþiile de utilizare a stocurilor de þiþei ºi de produse petroliere, aflate la
Societatea Comercialã ”Oil TerminalÒ Ñ S.A. Constanþa, cu
persoanele juridice care le deþin, cu acordul Ministerului
Industriei ºi Resurselor.
Art. 6. Ñ Pânã la aprobarea, în condiþiile legii, a acordului petrolier de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale Societatea Comercialã ”Oil TerminalÒ Ñ S.A.
Constanþa va pãstra bunurile menþionate la art. 1, cu diligenþa unui bun proprietar, ºi va asigura utilizarea normalã
a acestora.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 15.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind gestionarea deºeurilor industriale reciclabile
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ Scopul prezentei ordonanþe de urgenþã îl constituie asigurarea valorificãrii deºeurilor industriale reciclabile
în condiþii de protecþie a sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului
înconjurãtor, pentru obþinerea unor resurse suplimentare de
materii prime secundare.
Art. 2. Ñ (1) Obiectul prezentei ordonanþe de urgenþã îl
constituie reglementarea activitãþilor de gestionare a grupelor de deºeuri industriale reciclabile prevãzute în anexa
nr. 1 care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de
urgenþã.
(2) Grupele de deºeuri industriale reciclabile prevãzute
în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin
hotãrâre a Guvernului.
Art. 3. Ñ La baza gestionãrii deºeurilor industriale reciclabile care fac obiectul prezentei ordonanþe de urgenþã
stau urmãtoarele principii generale:
a) principiul utilizãrii numai a acelor procedee de gestionare a deºeurilor industriale reciclabile care nu constituie
un risc pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor;
b) principiul ”poluatorul plãteºteÒ;
c) principiul ”responsabilitãþii producãtoruluiÒ;
d) principiul utilizãrii celor mai bune tehnici disponibile,
fãrã antrenarea unor costuri excesive.
Art. 4. Ñ Definirea termenilor specifici utilizaþi pentru
aplicarea prezentei ordonanþe de urgenþã este prevãzutã în
anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 5. Ñ Deþinãtorii de deºeuri industriale reciclabile,
persoane juridice, sunt obligaþi sã asigure strângerea, sortarea ºi depozitarea temporarã a acestora, cu respectarea
normelor de protecþie a sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului
înconjurãtor, precum ºi reintroducerea lor în circuitul productiv prin:
a) reutilizarea în propriile procese de producþie;
b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, ºi
comercializarea materiilor prime secundare obþinute;
c) predarea cãtre agenþii economici specializaþi, autorizaþi
pentru valorificare, a deºeurilor industriale reciclabile.
Art. 6. Ñ Deþinãtorii de deºeuri industriale reciclabile,
persoane fizice, sunt obligaþi:
a) sã nu depoziteze ºi sã nu abandoneze deºeurile
industriale reciclabile în condiþii care contravin normelor de
protecþie a sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului înconjurãtor;
b) sã depunã separat deºeurile industriale reciclabile
acolo unde existã recipiente sau incinte special destinate
acestui scop.
Art. 7. Ñ (1) Agenþii economici care realizeazã
operaþiuni de colectare a deºeurilor industriale reciclabile
provenite de la persoanele fizice îºi pot desfãºura activitatea numai pe bazã de autorizaþie de colectare emisã de
prefectura judeþului, cu avizul primãriei comunei, oraºului

sau municipiului în care funcþioneazã agentul economic respectiv, pe baza dovezii cã deþine spaþiul corespunzãtor
pentru depozitarea deºeurilor colectate, în condiþii de protecþie a mediului înconjurãtor ºi a sãnãtãþii populaþiei.
(2) Autorizaþia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a agentului economic colector:
Ñ sediul;
Ñ numãrul de înregistrare la oficiul registrului comerþului;
Ñ codul fiscal;
c) grupa de deºeuri industriale reciclabile pentru care se
acordã autorizaþia de colectare;
d) adresa punctului de colectare;
e) termenul de valabilitate.
(3) Agenþii economici prevãzuþi la alin. (1) sunt obligaþi
sã reintroducã în circuitul productiv deºeurile industriale
reciclablie colectate prin predarea cãtre agenþii economici
specializaþi, autorizaþi pentru activitatea de valorificare a
acestora, în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã.
(4) Agenþii economici care colecteazã deºeuri industriale
reciclabile de la persoane fizice sunt obligaþi sã elibereze
adeverinþa de primire ºi platã, care va conþine în mod
obligatoriu urmãtoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a persoanelor fizice predãtoare:
Ð numele ºi prenumele;
Ð actul de identitate, seria ºi numãrul, codul numeric
personal;
Ð domiciliul;
c) deºeul refolosibil predat ºi descrierea acestuia (þeavã,
cablu, tablã, obiecte casnice etc.);
d) cantitatea, preþul, valoarea;
e) provenienþa deºeului, declaratã de predãtor pe propria rãspundere;
f) semnãtura agentului colector ºi a persoanei fizice
predãtoare.
Art. 8. Ñ (1) Agenþii economici care realizeazã
operaþiuni de valorificare a deºeurilor industriale reciclabile,
în sensul definit prin prezenta ordonanþã de urgenþã, pot
desfãºura aceastã activitate numai pe bazã de autorizaþie
de valorificare, emisã de Comisia Naþionalã pentru
Reciclarea Materialelor aflatã în subordinea Ministerului
Industriei ºi Resurselor.
(2) Autorizaþia de valorificare este valabilã pentru o perioadã de 3 ani de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.
(3) Autorizarea din punct de vedere al protecþiei mediului a activitãþilor prin care se realizeazã operaþiunile de
valorificare a deºeurilor industriale reciclabile se face de
cãtre autoritãþile teritoriale pentru protecþia mediului, în conformitate cu legislaþia de mediu în vigoare.
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Art. 9. Ñ (1) Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaþiei de valorificare se stabileºte prin norme emise de Comisia Naþionalã pentru
Reciclarea Materialelor ºi aprobate prin ordin al ministrului
industriei ºi resurselor, cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) Autorizaþiile emise în baza Ordonanþei Guvernului
nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi
reintroducerea în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile
de orice fel, aprobatã prin Legea nr. 137/1996, se reactualizeazã conform prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã, în termen de 30 de zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor
prevãzute la alin. (1).
Art. 10. Ñ (1) Taxa de obþinere, respectiv de prelungire
a autorizaþiei de valorificare, se stabileºte la nivelul de
500.000 lei, respectiv 100.000 lei, pentru fiecare grupã de
deºeuri industriale reciclabile, nominalizatã în anexa nr. 1.
(2) Taxele prevãzute la alin. (1) se achitã anticipat ºi
se fac venit la bugetul de stat.
(3) La propunerea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu avizul Ministerului Finanþelor Publice, taxele de obþinere,
respectiv de prelungire a autorizaþiei de valorificare, pot fi
actualizate prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 11. Ñ Agenþii economici specializaþi în activitãþi de
valorificare a deºeurilor industriale reciclabile sunt obligaþi
sã livreze materiile prime secundare obþinute, numai
însoþite de documente de certificare a calitãþii, conform
reglementãrilor în vigoare.
Art. 12. Ñ Agenþii economici care deþin, colecteazã ºi
valorificã deºeuri industriale reciclabile sunt obligaþi sã þinã
evidenþa lor, sã raporteze ºi sã furnizeze informaþii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor
prezentei ordonanþe de urgenþã ºi ale celorlalte reglementãri în vigoare.
Art. 13. Ñ Nerespectarea obligaþiilor prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã constituie contravenþii, dacã,
potrivit legii, nu sunt considerate infracþiuni, ºi se
sancþioneazã dupã cum urmeazã:

a) cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei ºi
confiscarea contravalorii deºeurilor industriale reciclabile
derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7
alin. (1), (3) ºi (4) ºi ale art. 8 alin. (1);
b) cu amendã de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei
pentru nerespectarea prevederilor art. 12;
c) cu amendã de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11;
d) cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.
Art. 14. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest
scop de Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul Apelor
ºi Protecþiei Mediului, Ministerul de Interne ºi Ministerul
Administraþiei Publice.
(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
prevãzute la art. 13 pentru nerespectarea prevederilor
art. 7 alin. (1), (3) ºi (4), ale art. 8 alin. (1) ºi ale art. 12
se fac ºi de persoanele împuternicite în acest scop de
Ministerul Finanþelor Publice.
(3) Contravenþiilor prevãzute la art. 13 le sunt aplicabile
dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare, cu excepþia
art. 25Ð27.
Art. 15. Ñ (1) În cazul nerespectãrii prevederilor art. 7
alin. (3) ºi (4) se poate dispune retragerea autorizaþiei de
colectare prevãzutã la art. 7 alin. (1), pe o perioadã de la
1 la 2 ani.
(2) Autorizaþia de colectare se retrage de autoritatea
administraþiei publice locale emitentã, la solicitarea scrisã a
unitãþii din care face parte agentul constatator.
Art. 16. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã Ordonanþa Guvernului
nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi
reintroducerea în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile
de orice fel, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobatã prin Legea
nr. 137/1996.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 26 ianuarie 2001.
Nr. 16.
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ANEXA Nr. 1
GRUPE

de deºeuri industriale reciclabile
Deºeuri
Deºeuri
Deºeuri
Deºeuri
Deºeuri
Deºeuri
Deºeuri

metalice feroase (fier vechi)
metalice neferoase
de hârtii-cartoane
de sticlã (spãrturi de sticlã)
de mase plastice
de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer ºi articole din cauciuc uzate)
textile.
ANEXA Nr. 2
DEFINIREA

termenilor specifici
Deºeu

Ñ orice substanþã sau orice obiect din categoriile prevãzute în anexa nr. 1, pe
care deþinãtorul îl aruncã sau are intenþia ori obligaþia sã îl arunce
Colectare
Ñ strângerea, sortarea ºi/sau regruparea (depozitarea temporarã) deºeurilor în
vederea transportãrii lor
Valorificare Ñ orice operaþiune (dezmembrare, sortare, tãiere, mãrunþire, presare, balotare,
topire-turnare etc.) efectuatã asupra unui deºeu prin procedee industriale, în
vederea transformãrii sale într-o materie primã secundarã sau sursã de energie
Producãtor Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã din a cãrei activitate rezultã deºeuri (producãtor iniþial) ºi/sau care a efectuat operaþiuni de pretratare, amestec sau
alte operaþiuni asupra deºeurilor, ceea ce determinã schimbarea naturii sau
compoziþiei acestora
Deþinãtor
Ñ producãtorul de deºeuri sau persoana fizicã ori juridicã ce are în posesie
deºeuri
Gestionare Ñ colectarea, transportul, valorificarea ºi eliminarea deºeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupã închiderea acestora
Reciclare
Ñ operaþiunea de reprelucrare într-un proces de producþie a deºeurilor pentru
scopul iniþial sau pentru alte scopuri.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

OFICIUL NAÞIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ªI CARTOGRAFIE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru activitãþile administrative specifice autorizate,
desfãºurate de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de oficiile judeþene
de cadastru, geodezie ºi cartografie
Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
în temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plãþii unor tarife pentru serviciile
prestate de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de oficiile judeþene de cadastru, geodezie ºi
cartografie, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 2 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind
organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie, cu modificãrile ulterioare,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru activitãþile administrative specifice autorizate, desfãºurate de Oficiul Naþional
de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de oficiile judeþene
de cadastru, geodezie ºi cartografie, prevãzute în anexa
nr. 1.

Art. 2. Ñ Tarifele vor fi actualizate periodic prin ordin al
preºedintelui Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi
Cartografie, în funcþie de evoluþia preþurilor la materiale ºi
de rata inflaþiei comunicatã de Institutul Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice.
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Art. 3. Ñ Furnizarea informaþiilor privind reþelele de
referinþã, a hãrþilor analogice ºi digitale se va face la solicitarea persoanelor fizice ºi juridice interesate, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul preºedintelui Oficiului Naþional de
Cadastru, Geodezie ºi Cartografie nr. 468/1999 privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul
Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de
unitãþile din subordinea acestuia, cu modificãrile ulterioare.

Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
Tudor Dana
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 979.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând tarifele pentru activitãþile administrative specifice autorizate,
desfãºurate de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de oficiile judeþene
de cadastru, geodezie ºi cartografie

Nr.
crt.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

Activitãþi

Autorizarea1)
Autorizarea persoanelor fizice
Autorizarea persoanelor juridice
Avizarea lucrãrilor de geodezie, cartografie ºi cadastru
Executarea, modernizarea ºi completarea reþelelor de sprijin, de îndesire
ºi de ridicare
Realizarea planurilor ºi hãrþilor analogice, digitale ºi a ortofotohãrþilor
(ortofotoplanurilor) la scara:
1:500 É........................................................................................................................
1:1.000 É.....................................................................................................................
1:2.000 É.....................................................................................................................
1:5.000 É.....................................................................................................................
1:10.000 É...................................................................................................................
<1:10.000 É.................................................................................................................
Efectuarea de aerofotografieri ºi prelucrarea imaginilor satelitare ..........................
Lucrãri pentru cadastrele de specialitate É..............................................................
Realizarea planurilor de amplasament ºi delimitare a bunurilor imobile,
necesare pentru înregistrarea în evidenþele cadastrale, pentru utilizarea în
circuitul civil (dezmembrãri, reconstituirea fostelor amplasamente, numãrul poºtal,
autorizaþii de construcþii):
Ñ intravilan Ñ S > 1 ha É......................................................................................
Ñ extravilan Ñ S > 10 ha É...................................................................................
Planuri topografice necesare PUG, PUD, PUZ .......................................................
Întocmirea documentaþiilor topografice conform Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991,
cu modificãrile ulterioare, sau a documentaþiilor pentru inventarierea bunurilor
imobile aflate în patrimoniul regiilor autonome, pentru suprafeþele:
< 1 ha
> 1 ha
Avizarea conþinutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului
public (planuri, hãrþi, atlase etc.)
Categoria de greutate I2)
Categoria de greutate II
Categoria de greutate III

U.M.

persoanã
punct

km2
km2
km2
km2
km2
km2
lucrare
lucrare/ha

ha
ha
lucrare

lucrare
lucrare/ha

dm2
dm2
dm2

Tarife noi
(lei)

200.000
3.000.000
4.000

800.000
200.000
50.000
8.000
2.000
1.000
2.000.000
1.000.000 +
1.000 lei/ha

100.000
50.000
100.000

500.000
1.000.000 +
10.000 lei/ha
20.000
40.000
50.000
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Nr.
crt.

2.9.

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.

3.6.

3.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.

4.3.

Activitãþi

Avizarea hãrþilor digitale destinate uzului public
(Notã: Unitatea de mãsurã este un dm 2 produs cartografic digital plotat
în parametrii contractaþi.)
Recepþia lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru
Reþele de sprijin, de îndesire ºi de ridicare ............................................................
Planuri analogice, ortofotohãrþi ºi ortofotoplanuri
Planuri ºi hãrþi analogice, ortofotohãrþi ºi ortofotoplanuri la scara:
1:500 É........................................................................................................................
1:1.000 É.....................................................................................................................
1:2.000 É.....................................................................................................................
1:5.000 É.....................................................................................................................
1:10.000 É...................................................................................................................
< 1:10.000 É...............................................................................................................
Planuri ºi hãrþi digitale
Informaþii raster É.......................................................................................................
Informaþii vector É......................................................................................................
Aerofotografieri ºi prelucrarea imaginilor satelitare
Aerofotografieri:
Ñ scara de zbor < 1:10.000 É................................................................................
> 1:10.000 É................................................................................
Lucrãri rezultate din prelucrarea imaginilor satelitare ..............................................
Elemente de geodezie, cartografie ºi de cadastru general din lucrãrile
cadastrelor de specialitate É.....................................................................................
Documentaþii tehnice pentru înregistrarea în evidenþele cadastral-juridice
sau pentru utilizarea în circuitul civil:
Ñ intravilan É.............................................................................................................
Ñ extravilan S < 10 ha É........................................................................................
S > 10 ha É........................................................................................
Întocmirea documentaþiilor topografice conform Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991,
cu modificãrile ulterioare, sau a documentaþiilor pentru inventarierea bunurilor
imobile aflate în patrimoniul regiilor autonome ºi societãþilor comerciale,
pentru suprafeþe cuprinse între:
0Ñ0,1 ha É................................................................................................................
0,1Ñ0,5 ha É.............................................................................................................
0,5Ñ1 ha É................................................................................................................
> 1 ha É.................................................................................................................
Planuri topografice necesare PUG, PUD, PUZ .......................................................
Date ºi informaþii din cadastru ºi publicitatea imobiliarã
Furnizarea informaþiilor privind reþelele de referinþã
Inventare de coordonate în sistem de proiecþie STEREO Õ70 ºi plan de
referinþã Marea Neagrã 1975 É................................................................................
Inventar de coordonate în alte sisteme de referinþã ..............................................
Inventar de cote în diverse sisteme de referinþã ....................................................
Descrieri topografice É...............................................................................................
Furnizarea de hãrþi analogice3) la scara:
1:500
1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:1.000 Ö 1:1.000.000
Furnizarea de copii xerox alb-negru de pe planurile de amplasament
ºi de delimitare a imobilelor, realizate în vederea înregistrãrii în evidenþele
cadastral-juridice sau utilizãrii în circuitul civil4):
Ñ format A3
Ñ format A4

U.M.

Tarife noi
(lei)

dm2

20.000

lucrare

km2
km2
km2
km2
km2
km2

1% din
valoarea
lucrãrii

1.000.000
500.000
200.000
50.000
20.000
200.000

Mbytes
dm2

40.000
20.000

lucrare
lucrare
lucrare
lucrare/ha

3.000.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000 +
10.000 lei/ha

lucrare
lucrare
lucrare/ha

125.000
125.000
125.000 +
25.000 lei/ha

m2
m2
m2
lucrare/ha

500
400
200
2.000.000 +
50.000 lei/ha
100.000

km2

punct

20.000

punct
punct
punct

40.000
10.000
20.000

foaie
foaie
foaie
foaie
foaie

hartã
hartã
hartã
hartã
hartã

planºã
planºã

80.000
70.000
60.000
75.000
100.000

30.000
20.000
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Nr.
crt.

Activitãþi

4.4.
4.4.1.

Furnizarea de informaþii cartografice digitale
Furnizarea de hãrþi digitale pe suporturi magnetice (informaþie raster)5)
Rezoluþie < 500 d.p.i. É............................................................................................
Rezoluþie cuprinsã între 500Ñ800 d.p.i. É..............................................................
Rezoluþie > 800 d.p.i. É............................................................................................
Furnizarea de hãrþi digitale pe suporturi magnetice (informaþie vectorialã)
Categoria de greutate I É..........................................................................................
Categoria de greutate II É.........................................................................................
Categoria de greutate III É........................................................................................

4.4.2.

Tarife noi
(lei)

U.M.

Mbytes
Mbytes
Mbytes

30.000
45.000
60.000

dm2
dm2
dm2

120.000
150.000
200.000

1)
2)

Reexaminarea solicitanþilor respinºi la examenul de autorizare se taxeazã conform art. 1.
Categoria de greutate se apreciazã în funcþie de densitatea detaliilor pe unitatea de mãsurã, conform tabelului urmãtor:
Detalii
Categorii de greutate
III ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ < 30%
III ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 30Ñ60%
III ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ > 60%.
3) Tarifele se referã la hãrþi tipãrite. Pentru hãrþi scanate sau extrase la plotter tarifele se majoreazã de 4 ori.
4) În cazul extraselor la plotter sau al hãrþilor color ori scanate, la tarifele respective se adaugã costul suportului sau al consumabilelor, în
funcþie de formatul planºei.
5) Tariful nu include costul suportului magnetic.

NOTÃ:

Tariful pentru activitãþile administrative specifice autorizate de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
ºi de oficiile judeþene de cadastru, geodezie ºi cartografie, la care unitatea de mãsurã a suprafeþelor cuprinse în lucrãri
este hectarul, se va calcula prin rotunjirea în plus a cifrei ce reprezintã suprafaþa (de exemplu: costul tarifului pentru un
aviz la o lucrare care se referã la o suprafaþã de 1,1 ha se va calcula pentru o suprafaþã de 2 ha).
Informaþiile furnizate nu pot fi folosite decât în scopul pentru care au fost achiziþionate ºi numai în cadrul lucrãrilor
care fac obiectul solicitãrii acestora.
Tarifele practicate sunt sume fixe percepute solicitanþilor.
Publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel fãrã avizul Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie
ºi Cartografie se sancþioneazã conform art. 66 din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996.
ANEXA Nr. 2
MODEL DE SOLICITARE

Aprob
Director general
...........................................................................................
(datele de identitate ale solicitantului: numele ºi prenumele, adresa/sediul, telefonul)

Cãtre
Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie/Oficiul judeþean de cadastru,
geodezie ºi cartografie ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Vã rugãm sã aprobaþi furnizarea urmãtoarelor informaþii: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, care vor fi achiziþionate
conform tarifelor aprobate prin Ordinul preºedintelui Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
nr. ÉÉÉ/ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. .
Documentele ne sunt necesare în cadrul realizãrii lucrãrii (sau pentru): ÉÉÉÉÉÉÉ...............ÉÉÉÉÉÉÉÉ .
Ne angajãm sã utilizãm informaþiile furnizate numai în cadrul lucrãrilor care fac obiectul solicitãrilor ºi sã nu folosim,
sã nu transmitem ºi sã nu facilitãm accesul la acestea în alte scopuri decât cele pentru care au fost achiziþionate.
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