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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific Œn serviciul Patriei
pentru ofi˛eri din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 10 pct. 3 ∫i ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn serviciul Patriei pentru 15 ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 1*) la prezentul decret.
Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn serviciul Patriei, pentru 20 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei

na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 2*) la prezentul decret.
Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn serviciul Patriei, pentru 25 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 3*) la prezentul decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 25 octombrie 2004.
Nr. 828.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific Œn serviciul Patriei
pentru mai∫tri militari ∫i subofi˛eri din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 10 pct. 4 ∫i ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn serviciul Patriei, pentru 15 ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor
prev„zu˛i Ón anexa nr. 1*) la prezentul decret.
Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn serviciul Patriei, pentru 20 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei

na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, maistrului militar ∫i subofi˛erilor
prev„zu˛i Ón anexa nr. 2*) la prezentul decret.
Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn serviciul Patriei, pentru 25 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, mai∫trilor militari prev„zu˛i Ón
anexa nr. 3*) la prezentul decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 25 octombrie 2004.
Nr. 829.
*) Anexele nr. 1—3 se comunic„ institu˛iilor interesate.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAfiIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice
∫i de comunica˛ii na˛ionale care vehiculeaz„ informa˛ii NATO — DS 8
Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin
Legea nr. 101/2003,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul pentru acreditarea de
securitate a sistemelor informatice ∫i de comunica˛ii
na˛ionale care vehiculeaz„ informa˛ii NATO — DS 8,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Ghidul prev„zut la art. 1 se adreseaz„ tuturor
autorit„˛ilor ∫i structurilor implicate Ón acreditarea de
securitate a sistemelor informatice ∫i de comunica˛ii, civile

emite prezentul ordin.

∫i militare, care vehiculeaz„ informa˛ii NATO clasificate sau
neclasificate, iar utilizarea lui este obligatorie.
Art. 3. — Con˛inutul ghidului prev„zut la art. 1 va fi
revizuit periodic, Ón vederea armoniz„rii legisla˛iei na˛ionale
cu reglement„rile NATO referitoare la domeniul INFOSEC.
Art. 4. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 386.

GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAfiIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic ∫i de implementare pentru protejarea sistemelor informatice
∫i de comunica˛ii Ómpotriva programelor informatice nocive — DS 9
Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„
prin Legea nr. 101/2003,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul INFOSEC tehnic ∫i de
implementare pentru protejarea sistemelor informatice ∫i de
comunica˛ii Ómpotriva programelor informatice nocive —
DS 9, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ghidul prev„zut la art. 1 este elaborat Ón
conformitate cu cerin˛ele politicii na˛ionale ∫i ale NATO de
protec˛ie a informa˛iilor clasificate ∫i constituie un Óndrumar
Ón sprijinul autorit„˛ilor opera˛ionale ale sistemelor

emite prezentul ordin.

informatice ∫i de comunica˛ii (AOSIC), Ón vederea
implement„rii de m„suri de securitate conforme cu aceste
cerin˛e.
Art. 3. — Con˛inutul ghidului prev„zut la art. 1 va fi
revizuit periodic, Ón vederea armoniz„rii legisla˛iei na˛ionale
cu reglement„rile NATO referitoare la domeniul INFOSEC.
Art. 4. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 387.
*) Anexa se comunic„ unit„˛ilor ∫i institu˛iilor de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAfiIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice ∫i de implementare
privind securitatea transmisiilor — INFOSEC 10
Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin
Legea nr. 101/2003,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Directiva INFOSEC tehnic„ ∫i de
implementare privind securitatea transmisiilor — INFOSEC 10,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Directiva prev„zut„ la art. 1 stabile∫te
m„surile impuse de NATO Ón domeniul securit„˛ii
transmisiilor (TRANSEC) ∫i se aplic„ tuturor sistemelor
informatice ∫i de comunica˛ii na˛ionale, civile ∫i militare,

care stocheaz„, proceseaz„ sau transmit informa˛ii NATO,
indiferent dac„ acestea sunt clasificate sau nu.
Art. 3. — Con˛inutul directivei prev„zute la art. 1 va fi
revizuit periodic, Ón vederea armoniz„rii legisla˛iei na˛ionale
cu reglement„rile NATO referitoare la domeniul INFOSEC.
Art. 4. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 388.

GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAfiIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate
pentru sistemele informatice ∫i de comunica˛ii care stocheaz„, proceseaz„
sau transmit informa˛ii clasificate — DS 3
Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„
prin Legea nr. 101/2003,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia privind managementul
riscului de securitate pentru sistemele informatice ∫i de
comunica˛ii care stocheaz„, proceseaz„ sau transmit
informa˛ii clasificate — DS 3, prev„zut„ Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Metodologia prev„zut„ la art. 1 este elaborat„
Ón conformitate cu cerin˛ele politicii na˛ionale ∫i ale NATO
de securitate a sistemelor informatice ∫i de comunica˛ii
(SIC) ∫i se adreseaz„ autorit„˛ilor opera˛ionale ale SIC,
autorit„˛ilor de evaluare ∫i certificare autorizate s„

desf„∫oare analiza riscurilor de securitate ∫i Agen˛iei de
Acreditare de Securitate.
Art. 3. — Con˛inutul metodologiei prev„zute la art. 1 va
fi revizuit periodic, Ón vederea armoniz„rii legisla˛iei
na˛ionale cu reglement„rile NATO referitoare la domeniul
INFOSEC.
Art. 4. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 389.
*) Anexa se comunic„ unit„˛ilor ∫i institu˛iilor de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAfiIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice ∫i de implementare
privind cerin˛ele instrumentelor de securitate, selectarea,
aprobarea ∫i implementarea acestora — INFOSEC 9
Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin
Legea nr. 101/2003,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Directiva INFOSEC tehnic„ ∫i de
implementare privind cerin˛ele instrumentelor de securitate,
selectarea, aprobarea ∫i implementarea acestora —
INFOSEC 9, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Directiva prev„zut„ la art. 1 a fost elaborat„
pentru consilierea ∫i sprijinirea autorit„˛ilor opera˛ionale ale
sistemelor informatice ∫i de comunica˛ii (AOSIC), Ón

vederea implement„rii cerin˛elor de protec˛ie a informa˛iilor
clasificate, Ón limitele prevederilor legisla˛iei na˛ionale.
Art. 3. — Con˛inutul directivei prev„zute la art. 1 va fi
revizuit periodic, Ón vederea armoniz„rii legisla˛iei na˛ionale
cu reglement„rile NATO referitoare la domeniul INFOSEC.
Art. 4. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 390.
GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAfiIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice ∫i de implementare
privind securitatea calculatoarelor ∫i a re˛elelor locale — INFOSEC 4
Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„
prin Legea nr. 101/2003,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Directiva INFOSEC tehnic„ ∫i de
implementare privind securitatea calculatoarelor ∫i a
re˛elelor locale — INFOSEC 4, prev„zut„ Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Directiva prev„zut„ la art. 1 a fost elaborat„
pentru consilierea ∫i sprijinirea autorit„˛ilor opera˛ionale ale
sistemelor informatice ∫i de comunica˛ii (AOSIC) ∫i
stabile∫te un set minim de standarde INFOSEC pentru
protec˛ia informa˛iilor, a serviciilor ∫i resurselor sistemelor

informatice, Ómpotriva pierderii confiden˛ialit„˛ii, integrit„˛ii ∫i
disponibilit„˛ii.
Art. 3. — Con˛inutul directivei prev„zute la art. 1 va fi
revizuit periodic, Ón vederea armoniz„rii legisla˛iei na˛ionale
cu reglement„rile NATO referitoare la domeniul INFOSEC.
Art. 4. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 391.

*) Anexa se comunic„ unit„˛ilor ∫i institu˛iilor de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calit„˛ii benzinei ∫i motorinei
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condi˛iilor de
introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i motorinei,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Sistemul de monitorizare a calit„˛ii
benzinei ∫i motorinei, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 742.
ANEX√

SISTEM
de monitorizare a calit„˛ii benzinei ∫i motorinei
Sistemul de monitorizare a calit„˛ii benzinei ∫i motorinei
asigur„ at‚t monitorizarea calitativ„, c‚t ∫i pe cea
cantitativ„.
SECfiIUNEA A

Agen˛ii economici care introduc pe pia˛„ benzin„ ∫i
motorin„ sunt obliga˛i s„ verifice Ón laboratoarele proprii
sau Ón alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzin„ ∫i
motorin„ introdus pe pia˛„, toate specifica˛iile tehnice
prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i
motorinei.
Distribuitorii, agen˛ii economici care comercializeaz„
benzin„ sau motorin„ c„tre utilizatori au urm„toarele
obliga˛ii:
a) s„ p„streze Ónregistrarea tuturor cantit„˛ilor de
benzin„ ∫i motorin„ comercializate, precum ∫i rapoartele de
Óncerc„ri aferente acestora, cel pu˛in un an;
b) s„ transmit„ trimestrial Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului informa˛ii privind cantitatea total„ de benzin„ ∫i
motorin„ comercializat„ (litri/tone) Ón conformitate cu tabelul
prev„zut la pct. 5 din anexa la Ordinul ministrului de stat,
ministrul economiei ∫i comer˛ului, nr. 662/2004 privind stabilirea
unui formular comun pentru prezentarea informa˛iilor
na˛ionale referitoare la calitatea carburan˛ilor introdu∫i pe pia˛„;
c) s„ permit„ organismelor recunoscute de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului prelevarea probelor de benzin„ ∫i
motorin„.
SECfiIUNEA B

1. Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului monitorizeaz„
respectarea cerin˛elor privind calitatea benzinei ∫i motorinei
prin e∫antionare.
2. Activitatea de e∫antionare const„ Ón prelevarea
probelor de benzin„ ∫i motorin„ ∫i efectuarea Óncerc„rilor
de determinare a parametrilor specifica˛iilor tehnice
prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004.
Reprezentan˛ii Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pot fi
observatori la prelevarea probelor.
3. Activitatea de e∫antionare se realizeaz„ de c„tre
laboratoare de Óncerc„ri, de organisme de certificare de
produs sau de organisme de inspec˛ie independente,

recunoscute Ón acest scop de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului.
4. Recunoa∫terea acestor organisme se face Ón urma
unui proces de evaluare bazat pe criteriile prev„zute Ón
anexa nr. 1.
5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea
activit„˛ii de e∫antionare a benzinei ∫i motorinei se aprob„
prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei ∫i
comer˛ului, ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
6. Organismele recunoscute pentru efectuarea
activit„˛ilor de e∫antionare vor transmite Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului rezultatele Óncerc„rilor efectuate
asupra probelor ∫i o copie a procesului-verbal de
e∫antionare, Ón maximum 36 de ore din momentul prelev„rii
probei.
7. Procesul-verbal de e∫antionare va fi completat Ón
conformitate cu modelul prev„zut Ón anexa nr. 2 ∫i se va
Óntocmi Ón 3 exemplare:
— un exemplar pentru distribuitorul de la care s-a
prelevat proba;
— un exemplar pentru organismul recunoscut s„
efectueze e∫antionarea;
— un exemplar pentru Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului.
8. Metodologia de e∫antionare este prev„zut„ Ón anexa
nr. 3.
9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de
benzin„ ∫i motorin„ se aplic„ o etichet„ ce con˛ine
informa˛iile prev„zute Ón anexa nr. 4.
Informa˛iile de pe eticheta aferent„ probei, referitoare la
provenien˛a acesteia, trebuie s„ fie complete ∫i lizibile.
Eticheta se aplic„ pe recipientul pentru prelevarea probei
astfel Ónc‚t s„ nu se desprind„ sau s„ se deta∫eze u∫or
ulterior.
10. Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului stabile∫te
Ómpreun„ cu principalii distribuitori de benzin„ ∫i motorin„
care este num„rul minim anual de probe.
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului stabile∫te locul ∫i
momentul prelev„rii probelor, precum ∫i organismul
recunoscut care efectueaz„ e∫antionarea.
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11. Toate cheltuielile aferente activit„˛ii de e∫antionare
sunt suportate de c„tre distribuitorii de la care s-au
prelevat e∫antioanele.
12. Probele se analizeaz„ Ón maximum 36 de ore din
momentul prelev„rii. Dac„ rezultatele Óncerc„rilor nu sunt
conforme cu prevederile specifica˛iilor tehnice prev„zute Ón
Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004, atunci probele se
preiau de un alt organism recunoscut ∫i sunt analizate Ón
timp de maximum 36 de ore.
Œncerc„rile suplimentare efectuate de cel de-al doilea
organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al
organismului care a efectuat primele Óncerc„ri.
Œn cazul Ón care rezultatele Óncerc„rilor suplimentare sunt
conforme cu specifica˛iile tehnice prev„zute Ón Hot„r‚rea
Guvernului nr. 689/2004, cheltuielile aferente acestora sunt
suportate de c„tre organismul recunoscut care a efectuat
primele Óncerc„ri.

Œn cazul Ón care rezultatele Óncerc„rilor suplimentare nu
sunt conforme cu specifica˛iile tehnice prev„zute Ón
Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004, adi˛ional aplic„rii
sanc˛iunilor prev„zute Ón reglementarea anterior men˛ionat„,
reprezentan˛ii ministerului vor sesiza Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Consumatorilor, care Ón conformitate cu
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 21/1992 privind
protec˛ia consumatorilor, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, va dispune sistarea comercializ„rii lotului de
benzin„ sau motorin„ neconform.
13. Pentru aplicarea acestui ordin se organizeaz„ Ón
cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului o comisie a
c„rui componen˛„ nominal„ se aprob„ de c„tre secretarul
de stat coordonator.
14. Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din prezentul
sistem.
ANEXA Nr. 1
la sistem

CRITERII DE EVALUARE

a organismelor Ón vederea recunoa∫terii
Condi˛ii minime:
Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea
1. s„ fie acreditate;
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i motorinei;
2. s„ de˛in„ asigurare de r„spundere civil„;
4. s„ demonstreze capabilitatea de a efectua Óncerc„rile
3. s„ demonstreze capabilitate proprie de prelevare pentru determinarea parametrilor prev„zu˛i Ón specifica˛iile
probe, dotare cu echipamente corespunz„toare pentru tehnice pentru benzin„ ∫i motorin„ c‚t mai aproape de
efectuarea Óncerc„rilor conform metodelor prev„zute Ón locul prelev„rii probelor respective.
ANEXA Nr. 2
a sistem

Denumirea organismului recunoscut care efectueaz„ activitatea de e∫antionare
Telefon ................... fax ....................
Str. ................. nr. ......
Localitatea ...................
PROCES-VERBAL

de e∫antionare Ón vederea determin„rii specifica˛iilor tehnice
Nr. .....................
Œncheiat azi ..........................................., ora ................
Distribuitor .........................................................................................................................................................................
(denumirea complet„, adresa, telefon, fax, e-mail)

Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activit„˛ii de e∫antionare .............................................,
func˛ia .............................................., legitima˛ia nr. .................
Œn conformitate cu prevederile art. 13 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condi˛iilor de
introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i motorinei am procedat la prelevarea urm„toarelor probe:
Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Furnizorul

Cantitatea
specific„ din care
s-a prelevat proba
(U.M.)

Cantitatea
pentru prob„
(U.M.)

Parametrii
de determinat

Observa˛ii

.........................
........................
........................
........................
.........................
Probele au fost prelevate Ón prezen˛a ..........................................................................................................................
(reprezentantul distribuitorului)

care a primit spre p„strare proba martor introdus„ Óntr-un recipient curat ∫i uscat, cu sigiliul nr. ........................
Semn„tura
.................
Probele reprezent‚nd (proba, contraproba cu nr. sigiliului) .............................. au fost preluate pentru a fi expediate
la Laboratorul ............................. de c„tre ....................................., reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea
Óncerc„rilor ............................
Persoana care preleveaz„ proba,
.............................................................

Distribuitor,
..............................
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ANEXA Nr. 3
la sistem
METODOLOGIE DE E™ANTIONARE

Œn vederea determin„rii parametrilor prev„zu˛i Ón
specifica˛iile tehnice pentru benzin„ ∫i motorin„ se
preleveaz„ 3 probe, identificabile Ón orice moment:
Proba pentru laborator: cantitate de produs prelevat„
dintr-un lot pentru a permite determinarea, de c„tre
organismul recunoscut, a parametrilor specifica˛iilor tehnice
prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i
motorinei.
Contraproba: proba care se utilizeaz„ pentru efectuarea
Óncerc„rilor suplimentare atunci c‚nd rezultatele Óncerc„rilor
asupra
probei
pentru
laborator
au
eviden˛iat
neconformitatea acestuia cu specifica˛iile tehnice prev„zute
Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004.
Proba martor: proba care se p„streaz„ de c„tre
distribuitor.
Œn toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste
sigilii se vor aplica pe eticheta aferent„ probelor.
Œnainte de utilizare recipientele pentru prelevarea
probelor trebuie s„ fie verificate din punct de vedere al
integrit„˛ii ∫i etan∫eit„˛ii. Recipientul se Ónchide cu un capac
prev„zut cu o garnitur„ nedeteriorat„, rezistent„ la benzin„
∫i motorin„.
Probele vor fi introduse numai Ón recipiente destinate Ón
mod special pentru acest scop care trebuie s„ fie curate
∫i uscate.
Proba martor ∫i contraproba vor avea sigilii duble. Un
sigiliu va fi al distribuitorului de benzin„ sau motorin„

supus„ verific„rii, iar cel„lalt sigiliu va fi al organismului
recunoscut pentru efectuarea activit„˛ii de e∫antionare.
Posesorii celor 3 probe nu au dreptul s„ distrug„ sau
s„ modifice starea probei aflate Ón p„strarea lor.
Cantitatea necesar„ pentru cele 3 probe de benzin„
este de 9 litri, iar pentru motorin„ de 4,5 litri.
Persoana care preleveaz„ proba are responsabilitatea
de a manipula, ambala ∫i transporta proba respectiv„ de la
locul de prelevare p‚n„ la laboratorul care efectueaz„
Óncerc„rile.
Proba martor sigilat„ se p„streaz„ timp de 30 de zile la
loc ferit de razele soarelui, Óntr-o camer„ r„coroas„, uscat„
∫i ferit„ de praf.
Contraproba sigilat„ ∫i nefolosit„ se p„streaz„ timp de
30 de zile la loc ferit de razele soarelui, Óntr-o camer„
r„coroas„, uscat„ ∫i ferit„ de praf, dup„ care poate fi
recuperat„ de distribuitor.
Eviden˛a probelor prelevate se va ˛ine Óntr-un registru
special al laboratorului care efectueaz„ Óncerc„rile. Œn
registrul special de eviden˛„ se Ónscriu informa˛iile
men˛ionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
Prelevarea probelor se realizeaz„ cu respectarea
normelor de protec˛ia muncii ∫i a normelor pentru
prevenirea ∫i stingerea incendiilor.
Metodele de referin˛„ pentru determinarea parametrilor
aferen˛i specifica˛iilor tehnice cuprinse Ón anexele nr. 2—5
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 sunt cele prev„zute
Ón art. 15 din aceea∫i hot„r‚re.
ANEXA Nr. 4
la sistem

Denumirea organismului recunoscut care efectueaz„ activitatea de e∫antionare
Proba pentru laborator/Proba martor/Contraproba
Nr. sigiliului ......................
Loc pentru sigiliu
ETICHETA PENTRU PROB√

(Ónso˛e∫te fiecare prob„ de produs)
Nr. ∫i data procesului-verbal de e∫antionare
Denumirea produsului ......................................................................................................................................................
Cantitatea de benzin„ sau motorin„ aflat„ Ón rezervor la momentul prelev„rii ........................................................
Cantitatea prelevat„ pentru prob„ ........................................................................................................................................
Parametrii de determinat ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Data ∫i ora prelev„rii ......................................................................................................................................................
Num„rul de identificare pentru pomp„
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Distribuitorul de la care s-a prelevat proba
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Persoana care preleveaz„ proba,
.................................................................................

Distribuitor,
................................................................................

(numele ∫i prenumele, func˛ia, semn„tura ∫i ∫tampila)

(numele ∫i prenumele, func˛ia, semn„tura ∫i ∫tampila)
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