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HOT√R¬RE
pentru reorganizarea direc˛iilor teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare
Ón inspectorate teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 ∫i 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m„suri organizatorice la nivelul administra˛iei publice centrale ∫i al art. 22 alin. (3) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

baza Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/2004 privind Ónfiin˛area

Art. 1. — (1) Œn subordinea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, ca autoritate public„ central„
care r„spunde de silvicultur„, se reorganizeaz„ direc˛iile
teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare, constituite Ón

aprobat„ prin Legea nr. 117/2004, ca inspectorate teritoriale

direc˛iilor teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare,
de regim silvic ∫i de v‚n„toare, institu˛ii cu personalitate
juridic„, finan˛ate integral de la bugetul de stat.
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(2) Direc˛iile teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare
predau, pe baz„ de protocol aprobat de ministrul
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, bunurile ∫i dot„rile
de˛inute inspectoratelor teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare.
Art. 2. — Denumirea, sediul ∫i jude˛ele arondate
inspectoratelor teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare,
denumite Ón continuare inspectorate, sunt prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Inspectoratele sunt coordonate tehnic de
direc˛iile de specialitate din cadrul autorit„˛ii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„ ∫i colaboreaz„ cu institu˛iile
publice locale ∫i cu alte persoane fizice ∫i juridice Ón
vederea realiz„rii atribu˛iilor specifice.
CAPITOLUL II
Structura organizatoric„ ∫i atribu˛iile inspectoratelor
Art. 4. — (1) Conducerea inspectoratului este asigurat„
de un inspector-∫ef a c„rui func˛ie este echivalent„ cu
func˛ia public„ de director executiv. Œn activitatea sa
inspectorul-∫ef este ajutat de un inspector-∫ef adjunct ∫i de
un contabil-∫ef ale c„ror func˛ii sunt echivalente cu func˛ia
public„ de director executiv adjunct. Inspectorul-∫ef,
inspectorul-∫ef adjunct ∫i contabilul-∫ef sunt numi˛i, Ón
condi˛iile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale.
(2) Inspectorul-∫ef emite decizii, Ón condi˛iile legii.
(3) Inspectorul-∫ef reprezint„ inspectoratul Ón raporturile
cu institu˛iile publice locale ∫i cu alte persoane fizice ∫i
juridice, potrivit competen˛elor legale.
(4) Inspectorul-∫ef adjunct este Ónlocuitorul de drept al
inspectorului-∫ef. Œn situa˛ii deosebite, pentru a Óndeplini
anumite atribu˛ii ale sale, inspectorul-∫ef poate delega, prin
decizie pentru perioada respectiv„, ∫i un consilier superior
de specialitate din cadrul inspectoratului.
(5) Inspectorul-∫ef este ordonator de credite, Ón condi˛iile
prev„zute de lege.
(6) Atribu˛iile inspectorului-∫ef se stabilesc prin ordin al
conduc„torului autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„.
Art. 5. — Œn vederea Óndeplinirii atribu˛iilor ce le revin,
potrivit prevederilor legale, Ón inspectorate este Óncadrat
personal tehnic silvic, precum ∫i personal de alte
specialit„˛i, necesar pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii,
potrivit structurii organizatorice.
Art. 6. — (1) Structura organizatoric„, statele de func˛ii,
num„rul maxim de posturi ∫i repartizarea num„rului de
personal pentru inspectorate se aprob„ prin ordin al
conduc„torului autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de
silvicultur„.
(2) Œn structura organizatoric„ a fiec„rui inspectorat
func˛ioneaz„ servicii, birouri sau compartimente, dup„ caz,
dup„ cum urmeaz„:
a) de implementare pentru activitatea de silvicultur„;
b) de implementare pentru activitatea de v‚n„toare;
c) de monitorizare a lucr„rilor tehnico-economice Ón
fondul forestier na˛ional la nivel regional;
d) de control al regimului silvic;
e) de control al activit„˛ii de v‚n„toare;
f) de implementare a m„surilor din domeniul silviculturii
∫i v‚n„torii din Programul SAPARD;
g) de consultan˛„ ∫i asisten˛„ de specialitate;
h) de statistic„;
i) pentru rela˛ii cu publicul;
j) economico-financiar;
k) resurse umane;

l) juridic;
m) de audit.
(3) La nivelul fiec„rui jude˛ func˛ioneaz„ c‚te o inspec˛ie
silvic„ ∫i de v‚n„toare, compartiment Ón structura
inspectoratului.
Art. 7. — Inspectoratele au urm„toarele atribu˛ii
principale:
A. Œn domeniul managementului activit„˛ilor de
silvicultur„ ∫i v‚n„toare
I. Silvicultur„:
1. asigur„ implementarea strategiei de dezvoltare a
silviculturii, potrivit competen˛ei teritoriale;
2. ˛in eviden˛a, pe ocoale silvice, localit„˛i, proprietari ∫i
de˛in„tori, a terenurilor cu destina˛ie forestier„ ∫i a
terenurilor cu vegeta˛ie forestier„ din afara fondului
forestier, pe categorii de folosin˛„, precum ∫i a titlurilor de
proprietate;
3. urm„resc furnizarea de c„tre administratorii terenurilor
cu destina˛ie forestier„ ∫i terenurilor cu vegeta˛ie forestier„
din afara fondului forestier a datelor necesare Ón vederea
realiz„rii sistemului de cadastru general, prelucreaz„ aceste
date ∫i le transmit potrivit legii;
4. aprob„ sau avizeaz„, potrivit legii, solicit„rile de
ocupare/scoatere definitiv„ sau de folosire/scoatere temporar„
din circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier na˛ional;
5. avizeaz„ ∫i, dup„ caz, aprob„, conform
competen˛elor legale, reprimirea Ón fondul forestier na˛ional
a suprafe˛elor scoase temporar;
6. avizeaz„ solicit„rile de schimbare a categoriei de
folosin˛„ silvic„ pentru terenurile din fondul forestier
na˛ional, ˛in eviden˛a schimb„rilor aprobate ∫i urm„resc
achitarea taxelor;
7. aprob„ Óncadrarea pe categorii func˛ionale a
vegeta˛iei forestiere din afara fondului forestier na˛ional;
8. particip„, potrivit reglement„rilor Ón vigoare, la
ac˛iunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a
fondului funciar;
9. certific„ legalitatea clauzelor contractuale care se
refer„ la regimul silvic ∫i Ónregistreaz„ contractele de
administrare;
10. ˛in eviden˛a ofertelor ∫i achizi˛iilor de terenuri ce pot
fi incluse Ón fondul forestier proprietate public„ a statului ∫i
urm„resc respectarea priorit„˛ii la achizi˛ionarea ofertelor;
11. ˛in eviden˛a, pe fiecare proprietate, a defri∫„rii
suprafe˛elor de p„dure din fondul forestier na˛ional,
aprobate potrivit legii;
12. conduc lucr„rile conferin˛elor de amenajare a
p„durilor proprietate public„ a unit„˛ilor administrativteritoriale ∫i proprietate privat„, a c„ror suprafa˛„ la nivel
de proprietate nu dep„∫e∫te 1.000 ha;
13. realizeaz„ recep˛ia final„ a lucr„rilor de teren din
cadrul proiectelor de amenajare a p„durilor, pentru fondul
forestier proprietate public„ a unit„˛ilor administrativteritoriale ∫i proprietate privat„, precum ∫i a studiilor de
transformare a p„∫unilor Ómp„durite;
14. recep˛ioneaz„ lucr„rile, avizeaz„ Ón comisia tehnicoeconomic„ proprie ∫i aprob„ prin decizie a inspectorului-∫ef
studii sumare de amenajare a p„durilor ∫i studii de
transformare a p„∫unilor Ómp„durite, Óntocmite pentru
suprafe˛e de p‚n„ la 30 ha;
15. avizeaz„ sau aprob„, dup„ caz, solicit„rile privind
derogarea de la prevederile amenajamentelor sau ale
studiilor sumare de amenajare a p„durilor, indiferent de
forma de proprietate, Ón condi˛iile legii;
16. aprob„ proiectele de regenerare a p„durilor,
ajutorare a regener„rilor naturale, combaterea bolilor ∫i
d„un„torilor forestieri ∫i de executare a lucr„rilor de Óngrijire
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∫i conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele silvice,
altele dec‚t cele ale Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva, pentru fondul forestier ∫i vegeta˛ia forestier„ din
afara acestuia;
17. aprob„ rezultatele controlului anual al regener„rilor
pentru ocoalele silvice, altele dec‚t cele ale Regiei
Na˛ionale a P„durilor — Romsilva;
18. avizeaz„ solicit„rile pentru acordarea contravalorii
desp„gubirilor destinate proprietarilor de p„duri cu func˛ii
speciale de protec˛ie, ca urmare a restric˛iilor prev„zute Ón
amenajamentele silvice ∫i Ón studiile sumare de amenajare;
19. Óndeplinesc atribu˛iile prev„zute de lege ∫i, dup„
caz, atribu˛iile de autoritate contractant„, pentru lucr„rile
destinate sprijinirii proprietarilor de p„duri, care, potrivit
legii, sunt finan˛ate de la bugetul de stat;
20. avizeaz„, Ón vederea autoriz„rii, persoane fizice sau
juridice pentru certificarea lucr„rilor de proiectare ∫i
execu˛ie Ón vederea Ómp„duririi, reÓmp„duririi, complet„rii
regener„rilor naturale, Óntre˛inerii culturilor forestiere ∫i
Óngrijirii arboretelor executate Ón fondul forestier na˛ional;
21. avizeaz„, Ón vederea autoriz„rii, unit„˛ile specializate
pentru executarea lucr„rilor de Ómp„durire, reÓmp„durire,
completare a regener„rilor, Óntre˛inere ∫i Óngrijire;
22. propun direc˛iei de specialitate din cadrul autorit„˛ii
publice centrale care r„spunde de silvicultur„, pe baza
prevederilor amenajamentelor silvice, studiilor sumare de
amenajare a p„durilor ∫i a studiilor de transformare a
p„∫unilor Ómp„durite, volumul de mas„ lemnoas„, resursele
∫i destina˛ia masei lemnoase de recoltat anual, pe natura
produselor ∫i pe categorii de de˛in„tori;
23. repartizeaz„, Ón teritoriu, ocoalelor silvice cotele de
t„iere, Ón cadrul volumului maxim de mas„ lemnoas„
aprobat prin hot„r‚re a Guvernului, pe localit„˛i ∫i pe
categorii de de˛in„tori de p„duri ∫i de terenuri cu vegeta˛ie
forestier„ din afara fondului forestier na˛ional, al˛ii dec‚t
statul;
24. aprob„ sau anuleaz„, Ón condi˛iile stabilite prin ordin
al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
actele de punere Ón valoare a masei lemnoase;
25. particip„, potrivit legii, la comandamentele jude˛ene
de analiz„ a realiz„rii programului anual de Ónfiin˛are a
perdelelor forestiere de protec˛ie;
26. avizeaz„ lucr„rile de prevenire ∫i combatere a
bolilor ∫i d„un„torilor pentru terenurile forestiere, altele
dec‚t cele administrate prin structuri silvice, ∫i pentru
vegeta˛ia forestier„ situat„ Ón afara fondului forestier ∫i
dispun executarea acestor lucr„ri;
27.
asigur„,
conform
competen˛elor
legale,
implementarea reglement„rilor privind producerea,
comercializarea ∫i utilizarea materialelor forestiere de
reproducere;
28. certific„ provenien˛a din surse aprobate, precum ∫i
calitatea materialelor forestiere de reproducere utilizate Ón
lucr„rile de Ómp„durire;
29. Óndeplinesc calitatea de autorit„˛i contractante pentru
proiectarea ∫i execu˛ia lucr„rilor de amenajare, ameliorare
∫i punere Ón valoare prin Ómp„durire a terenurilor degradate
cuprinse Ón perimetre de ameliorare ∫i de Ónfiin˛are a
perdelelor forestiere de protec˛ie, pe terenurile din domeniul
public care nu sunt Ón administrarea Regiei Na˛ionale a
P„durilor — Romsilva, pe terenurile din domeniul privat al
statului ∫i pe terenurile proprietate privat„, dup„ caz;
30. avizeaz„ documenta˛iile pentru proiectele de
investi˛ii, altele dec‚t cele prev„zute la pct. 29, efectuate
din surse bugetare, extrabugetare sau cu garan˛ii
guvernamentale la care ordonator de credite este
autoritatea public„ central„ care r„spunde de silvicultur„,
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monitorizeaz„ punerea Ón execu˛ie ∫i avizeaz„ recep˛iile
par˛iale ∫i finale ale acestora;
31. propun direc˛iei de specialitate din cadrul autorit„˛ii
publice centrale care r„spunde de silvicultur„ liste de
obiective de investi˛ii care se finan˛eaz„ din Fondul de
ameliorare a fondului funciar cu destina˛ie silvic„, elaborate
Ón concordan˛„ cu documenta˛iile tehnico-economice,
inventarele de lucr„ri la finele anului precedent ∫i
rezultatele controlului anual al regener„rilor;
32. avizeaz„, Ón vederea decont„rii, situa˛iile de lucr„ri
Óntocmite de direc˛iile silvice ale Regiei Na˛ionale a
P„durilor — Romsilva, pentru obiectivele de investi˛ii care
se finan˛eaz„ din Fondul de ameliorare a fondului funciar
cu destina˛ie silvic„, situate Ón fondul forestier proprietate
public„ a statului;
33. numesc comisiile de recep˛ie ∫i organizeaz„ recep˛ia
lucr„rilor realizate la obiectivele de investi˛ii care se
finan˛eaz„ din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu
destina˛ie silvic„;
34. avizeaz„, prin reprezentan˛ii lor, procesul-verbal de
predare-primire a lucr„rilor realizate la obiectivele de
investi˛ii care se finan˛eaz„ din Fondul de ameliorare a
fondului funciar cu destina˛ie silvic„, Óncheiat Óntre
executant ∫i de˛in„torul terenului;
35. avizeaz„ documenta˛iile privind justificarea
calamit„˛ilor din fondul forestier proprietate public„;
36. comunic„ oficiilor jude˛ene de cadastru, geodezie ∫i
cartografie modific„rile survenite, dup„ caz, cu privire la
Óncadrarea Ón categoria de folosin˛„ p„duri ∫i alte terenuri
cu vegeta˛ie forestier„, a terenurilor care fac obiectul
amelior„rii prin Ómp„durire;
37. monitorizeaz„ implementarea proiectelor specifice
silviculturii din Programul SAPARD;
38. avizeaz„ documenta˛iile privind Ónfiin˛area structurilor
de administra˛ie silvic„, Ón conformitate cu prevederile
legale Ón vigoare;
39. autorizeaz„, Ón vederea angaj„rii, personalul silvic
de toate gradele, altul dec‚t cel pentru structurile Regiei
Na˛ionale a P„durilor — Romsilva, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare;
40. coordoneaz„ ac˛iunile de informare, educare,
instruire ∫i altele asemenea, finan˛ate de la bugetul de stat,
pentru popularizarea legisla˛iei silvice ∫i educa˛iei forestiere,
Ón vederea respect„rii regimului silvic;
41. acord„ consultan˛„ de specialitate la solicitarea
de˛in„torilor sau proprietarilor de p„duri ∫i de terenuri cu
vegeta˛ie forestier„ din afara fondului forestier;
42. asigur„ aducerea la cuno∫tin˛„ popula˛iei a
obliga˛iilor privind prevenirea ∫i stingerea incendiilor de
p„dure;
43. elibereaz„ autoriza˛ii pentru confec˛ionarea
dispozitivelor de marcat dreptunghiulare ∫i Óndeplinesc
obliga˛iile legale cu privire la eviden˛a ∫i gestionarea
acestora;
44. Óndeplinesc atribu˛iile legale cu privire la
achizi˛ionarea prin cump„rare, schimb sau dona˛ie, de c„tre
autoritatea public„ central„ care r„spunde de silvicultur„,
prin Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva, a terenurilor
Ón vederea includerii Ón fondul forestier proprietate public„ a
statului.
II. V‚n„toare:
1. Óncheie, Ón condi˛iile legii, contractele de gestionare a
fondurilor de v‚n„toare ∫i actele adi˛ionale la acestea;
2. Óncaseaz„ sumele care reprezint„ cota-parte cuvenit„
bugetului statului din tariful de gestionare a fondurilor de
v‚n„toare, pe care le vireaz„ la bugetul de stat;

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 354/26.IV.2005

3. Óndeplinesc atribu˛iile ce decurg prin Óncheierea
contractelor de gestionare a fondurilor de v‚n„toare;
4. fac observa˛ii asupra st„rii efectivelor de v‚nat pe
fondurile de v‚n„toare, iar Ón situa˛ii justificate fac
propuneri pentru modificarea cotelor de recolt„, precum ∫i
pentru modificarea perioadei legale de v‚n„toare la unele
specii de v‚nat existente pe aceste fonduri;
5. avizeaz„, Ón vederea aprob„rii, solicit„rile gestionarilor
fondurilor de v‚n„toare referitoare la rea∫ez„ri, supliment„ri
de cot„, recoltarea Ón afara perioadei legale ∫i Ón situa˛ii
excep˛ionale;
6. avizeaz„ ∫i propun spre aprobare autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„ studiile referitoare la
popularea fondurilor de v‚n„toare cu specii noi de v‚nat;
7. avizeaz„ ∫i propun spre aprobare autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„ documenta˛iile privind
propunerile de Ónfiin˛are a cresc„toriilor pentru specii
valoroase de v‚nat destinat popul„rilor, a cresc„toriilor de
v‚nat destinat consumului ∫i a complexurilor de v‚n„toare;
8. ˛in eviden˛a evolu˛iei efectivelor de v‚nat, a dinamicii
recoltelor ∫i statistica trofeelor de v‚nat medaliabile;
9. constat„ pagubele produse de v‚natul din categoria
speciilor strict protejate ∫i propun modul de solu˛ionare a
litigiilor;
10. avizeaz„ studiile de specialitate pentru gestionarea
durabil„ a v‚natului;
11. organizeaz„ ∫i desf„∫oar„ ac˛iuni de prevenire ∫i
combatere a braconajului la v‚n„toare;
12. fac propuneri, Ón vederea aprob„rii de c„tre
autoritatea public„ central„ care r„spunde de silvicultur„,
privind m„rimea cotelor de recolt„, Óncheind Ón acest sens
documentele specifice;
13. autorizeaz„, Ón condi˛iile legii, ˛inerea Ón captivitate a
animalelor s„lbatice;
14. atest„, Ón condi˛iile legii, inspectorii voluntari de
v‚n„toare ∫i fac propuneri pentru recompensarea acestora
Ón condi˛iile stabilite prin reglement„ri emise de autoritatea
public„ central„ care r„spunde de silvicultur„;
15. atest„, Ón condi˛iile legii, persoanele fizice ∫i juridice
care pot Óntocmi studii de specialitate pentru gestionarea
durabil„ a fondurilor de v‚n„toare.
B. Œn domeniul controlului regimului silvic ∫i
controlului activit„˛ii de v‚n„toare
I. Controlul regimului silvic:

1. exercit„ controlul cu privire la respectarea
prevederilor regimului silvic de c„tre de˛in„torii ∫i
administratorii cu orice titlu de fond forestier ∫i a modului
Ón care se aplic„ legisla˛ia silvic„ pentru administrarea
vegeta˛iei forestiere din afara fondului forestier;
2. exercit„ controlul cu privire la respectarea
reglement„rilor de regim silvic de c„tre persoanele fizice ∫i
juridice, altele dec‚t cele men˛ionate la pct. 1, care
desf„∫oar„ activit„˛i supuse regimului silvic;
3. controleaz„ modul Ón care se aplic„ normele tehnice
Ón elaborarea amenajamentelor silvice, studiilor sumare de
amenajare, studiilor de transformare a p„∫unilor Ómp„durite
∫i amenajamentelor silvopastorale, respectarea ∫i aplicarea
prevederilor din acestea, precum ∫i Ónregistrarea Ón
eviden˛ele specifice a lucr„rilor silvice executate;
4. controleaz„ modul de respectare a normelor tehnice
cu privire la proiectarea ∫i executarea lucr„rilor de
Ómp„durire ∫i regenerare a p„durilor, reconstruc˛ie
ecologic„, Óngrijire ∫i conducere a arboretelor, alegerea ∫i
aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase,
protec˛ia p„durilor, controlul anual al regener„rilor,
prevenirea ∫i stingerea incendiilor, gospod„rirea vegeta˛iei
forestiere din afara fondului forestier, precum ∫i a altor
norme care reglementeaz„ regimul silvic;

5. controleaz„ modul de respectare a prevederilor legale
cu privire la paza ∫i integritatea fondului forestier na˛ional
∫i a vegeta˛iei forestiere din afara acestuia;
6. controleaz„ modul de supraveghere a st„rii de
s„n„tate a p„durilor ∫i a asigur„rii monitoringului forestier;
7. controleaz„ modul de aplicare a reglement„rilor
privind producerea, comercializarea ∫i utilizarea materialelor
forestiere de reproducere;
8. controleaz„, potrivit legii, respectarea reglement„rilor
silvice Ón ariile protejate din fondul forestier na˛ional;
9. execut„ controale la toate structurile de administra˛ie
silvic„, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor
forestiere, astfel Ónc‚t fiecare administrator sau de˛in„tor s„
fie controlat cel pu˛in o dat„ Óntr-un interval de 2 ani;
10. controleaz„ modul Ón care sunt realizate lucr„rile de
proiectare ∫i de execu˛ie pentru investi˛ii Ón fondul forestier
sau pentru gestionarea durabil„ a p„durilor, finan˛ate de la
bugetul de stat, surse extrabugetare sau cu garan˛ii
guvernamentale;
11. propun, potrivit legii, suspendarea sau retragerea
autoriza˛iei pentru practic„ a personalului silvic ∫i a
autoriza˛iei de func˛ionare a structurilor silvice de
administrare;
12. propun sau dispun, potrivit legii, suspendarea,
anularea sau retragerea autoriza˛iilor, avizelor, atestatelor ∫i
a altor asemenea documente, pentru persoanele fizice ∫i
juridice, dup„ caz;
13. controleaz„ modul Ón care este respectat„ legisla˛ia
cu privire la circula˛ia materialelor lemnoase ∫i execut„
controlul instala˛iilor de transformat lemn rotund, al
punctelor ∫i activit„˛ilor de depozitare, prelucrare ori
comercializare a produselor lemnoase, conform legisla˛iei Ón
vigoare;
14. controleaz„ respectarea prevederilor normelor
tehnice ∫i a celorlalte dispozi˛ii legale privind recoltarea,
achizi˛ionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea ∫i
comercializarea produselor nelemnoase ale p„durii,
men˛ionate la art. 39 din Legea nr. 26/1996 — Codul
silvic, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
15. controleaz„ modul de elaborare a actelor de
constatare, stabilire ∫i evaluare a pierderilor provocate de
calamit„˛i ∫i de al˛i factori v„t„m„tori, la lucr„ri de
regenerare, reconstruc˛ie ecologic„ ∫i alte obiective de
investi˛ii din fondul forestier;
16. controleaz„ activitatea de reparare ∫i Óntre˛inere a
drumurilor forestiere Ón conformitate cu reglement„rile Ón
vigoare;
17. controleaz„ modul de transmitere a terenurilor Ón ∫i
din fondul forestier na˛ional;
18. controleaz„ modul de aplicare ∫i respectare a
regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul
forestier na˛ional ∫i din vegeta˛ia forestier„ din afara
acestuia;
19. controleaz„ respectarea reglement„rilor cu privire la
organizarea ∫i desf„∫urarea licita˛iilor ∫i negocierilor pentru
v‚nzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public„;
20. controleaz„ modul de gestionare ∫i folosire a
ciocanelor silvice de marcat ∫i a dispozitivelor
dreptunghiulare pentru marcarea materialului lemnos;
21. controleaz„ modul de constituire ∫i utilizare a
fondului de conservare ∫i regenerare a p„durilor, indiferent
de forma de proprietate asupra p„durilor.
II. Controlul activit„˛ii de v‚n„toare:

1. controleaz„ modul Ón care gestionarii fondurilor de
v‚n„toare Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile contractuale;
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2. controleaz„ ∫i coordoneaz„ modul Ón care se
desf„∫oar„ ac˛iunile de evaluare anual„ a efectivelor de
v‚nat;
3. controleaz„ modul Ón care de˛in„torii de terenuri ∫i
gestionarii fondurilor de v‚n„toare aplic„ m„surile necesare
men˛inerii echilibrului agro-silvo-cinegetic ∫i prevenirii
pagubelor cauzate de v‚nat ∫i prin v‚n„toare culturilor
agricole, animalelor domestice ∫i fondului forestier ∫i aplic„
m„surile prev„zute de legisla˛ia Ón domeniu;
4. controleaz„ activitatea cinegetic„ pe toate categoriile
de fonduri de v‚n„toare;
5. controleaz„ modul de organizare ∫i practicare a
v‚n„torii, cu v‚n„tori cet„˛eni rom‚ni ∫i str„ini, ∫i a
Óncas„rii tarifelor prev„zute de lege;
6. controleaz„ modul Ón care sunt respectate prevederile
reglement„rilor Ón vigoare privind rasele de c‚ini admise la
v‚n„toare Ón Rom‚nia;
7. controleaz„ dac„ la ac˛iunile de v‚n„toare organizate
sunt folosite arme ∫i muni˛ii omologate;
8. controleaz„ modul Ón care se desf„∫oar„ ac˛iunile de
capturare a v‚natului Ón vederea repopul„rii;
9. controleaz„ modul Ón care sunt respectate
reglement„rile privind regimul de circula˛ie a v‚natului viu,
a celui Ómpu∫cat ∫i a trofeelor de v‚nat;
10. controleaz„ legalitatea ˛inerii Ón captivitate a
exemplarelor din speciile de interes v‚n„toresc;
11. controleaz„ modul Ón care sunt respectate de c„tre
toate categoriile de gestionari de fonduri de v‚n„toare
reglement„rile cu privire la regimul permiselor ∫i
autoriza˛iilor de v‚n„toare eliberate;
12. controleaz„ transportul de animale s„lbatice
naturalizate, precum ∫i activitatea atelierelor de naturalizare
a speciilor de animale ∫i p„s„ri de interes v‚n„toresc;
13. controleaz„ modul de Óndeplinire a condi˛iilor care
au stat la baza acord„rii licen˛ei de func˛ionare, pentru
toate categoriile de gestionari de fonduri de v‚n„toare;
14. controleaz„ respectarea prevederilor legale cu privire
la evaluarea ∫i crotalierea trofeelor de v‚nat de c„tre toate
categoriile de gestionari;
15. controleaz„ reactualizarea suprafe˛elor fondurilor de
v‚n„toare pe categorii de de˛in„tori;
16. controleaz„ modul Ón care gestionarii fondurilor de
v‚n„toare ∫i-au achitat obliga˛iile financiare fa˛„ de
de˛in„torii de terenuri pe care sunt arondate fondurile de
v‚n„toare pe care le gestioneaz„;
17. controleaz„ modul de organizare ∫i de desf„∫urare
a ac˛iunilor de prevenire ∫i combatere a braconajului,
desf„∫urate de c„tre gestionarii fondurilor de v‚n„toare.
C. Alte atribu˛ii:
1. Óntocmesc eviden˛ele statistice conform competen˛elor
stabilite;
2. prezint„ periodic rapoarte, inform„ri ∫i sinteze asupra
activit„˛ii desf„∫urate;
3. Óndeplinesc orice alte atribu˛ii legale sau dispozi˛ii ale
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„;
4. primesc, Ónregistreaz„, verific„ ∫i solu˛ioneaz„ peti˛iile
cu privire la Ónc„lcarea legisla˛iei Ón vigoare Ón domeniul
respect„rii regimului silvic ∫i a legisla˛iei cu privire la
administrarea vegeta˛iei forestiere din afara fondului
forestier sau Ón leg„tur„ cu acestea, precum ∫i peti˛iile cu
privire la activitatea de v‚n„toare;
5. particip„, potrivit competen˛elor, la colabor„ri cu alte
structuri din ˛ar„ ∫i din str„in„tate care desf„∫oar„ activit„˛i
Ón domeniul silvic ∫i cinegetic sau Ón leg„tur„ cu domeniul
silvic ori cinegetic.
Art. 8. — (1) Atribu˛iile prev„zute Ón prezenta hot„r‚re
se completeaz„ cu alte atribu˛ii specifice de implementare
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sau control din domeniul silviculturii ∫i al v‚n„torii, Ón
conformitate cu reglement„rile legale Ón vigoare.
(2) Personalul silvic cu atribu˛ii de control constat„
faptele ce pot constitui infrac˛iuni Ón domeniul silvic ∫i de
v‚n„toare, sesizeaz„ de Óndat„ organele de cercetare
penal„, iar pentru faptele contraven˛ionale aplic„ sanc˛iuni,
cu respectarea prevederilor legale privind regimul
contraven˛iilor.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 9. — (1) Inspectoratele exercit„ controale
programate sau inopinate, potrivit atribu˛iilor prev„zute Ón
prezenta hot„r‚re ∫i prevederilor legale Ón vigoare Ón
domeniile regimului silvic ∫i activit„˛ii de v‚n„toare.
(2) La constatarea contraven˛iilor ∫i infrac˛iunilor silvice
inspectorii silvici Óndeplinesc func˛ii ce implic„ exerci˛iul
autorit„˛ii publice, Ón virtutea c„reia au urm„toarele drepturi:
a) s„ aib„ acces deplin, Ón condi˛iile legii, Ón orice
situa˛ie, Ón terenurile forestiere, sediile persoanelor juridice
sau Ón incintele Ón care se desf„∫oar„ o activitate
referitoare la regimul silvic sau la activitatea de v‚n„toare;
b) s„ legitimeze, Ón vederea stabilirii identit„˛ii,
persoanele care Óncalc„ dispozi˛iile legale din domeniile de
competen˛„ a inspectoratelor;
c) s„ participe, Ómpreun„ cu organele de poli˛ie, Ón
vederea efectu„rii primelor cercet„ri privind persoanele
suspecte de s„v‚r∫irea unor infrac˛iuni la legisla˛ia silvic„
sau de v‚n„toare;
d) s„ confi∫te sau s„ re˛in„ Ón vederea confisc„rii, pe
baza constat„rilor efectuate, bunurile folosite ori rezultate Ón
urma s„v‚r∫irii faptelor ilegale;
e) s„ participe, Ómpreun„ cu organele competente, la
controlul specific Ón punctele de trecere a frontierei;
f) s„ fie stimula˛i material ∫i moral, Ón condi˛iile legii.
Art. 10. — Conducerea ∫i angaja˛ii persoanelor juridice,
precum ∫i persoanele fizice controlate au urm„toarele
obliga˛ii fa˛„ de solicitarea inspectorilor silvici din cadrul
inspectoratelor:
a) s„ pun„ la dispozi˛ie documentele de eviden˛„,
rapoartele, registrele ∫i coresponden˛a, actele ∫i piesele
justificative, precum ∫i orice alte documente scrise solicitate
Ón leg„tur„ cu controlul aplic„rii regimului silvic ∫i de
v‚n„toare;
b) s„ prezinte spre verificare bunurile, materialele
lemnoase ∫i nelemnoase prev„zute la art. 39 din Legea
nr. 26/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe
care le gestioneaz„ sau pe care le au Ón p„strare ∫i care,
potrivit reglement„rilor silvice, intr„ sub inciden˛a controlului;
c) s„ dea explica˛ii, verbal ∫i Ón scris, Ón leg„tur„ cu
problemele ce fac obiectul controlului aplic„rii regimului
silvic ∫i de v‚n„toare.
Art. 11. — Personalului silvic din cadrul inspectoratelor i
se aplic„ prevederile statutului personalului silvic ∫i acesta
poart„ uniform„ cu Ónsemne distinctive conform normelor
aprobate pentru personalul silvic din cadrul autorit„˛ii
publice centrale care r„spunde de silvicultur„. Pentru
Óndeplinirea atribu˛iilor de control dotarea cuprinde un
autovehicul ∫i un telefon mobil pentru o echip„ format„ din
2 inspectori.
Art. 12. — Dotarea inspectoratelor cu mijloace auto se
stabile∫te prin actul normativ privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.
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Art. 13. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 5 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 14. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.046/2000
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare a controlului aplic„rii regimului silvic la nivel

central ∫i local, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000, Hot„r‚rea
Guvernului nr. 535/2004 pentru aprobarea num„rului de
posturi, a organiz„rii ∫i func˛ion„rii ∫i a atribu˛iilor direc˛iilor
teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 344 din
20 aprilie 2004, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 333.
ANEX√
LISTA

inspectoratelor teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare, a sediilor acestora ∫i a jude˛elor arondate
Nr.
crt.

Denumirea

Sediul

1. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Bra∫ov
2. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Bucure∫ti
3. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Cluj-Napoca
4. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Foc∫ani
5. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Oradea
6. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Ploie∫ti
7. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare R‚mnicu V‚lcea
8. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Suceava
9. Inspectoratul Teritorial de Regim
V‚n„toare Timi∫oara

ACTE
ALE

ALE

Jude˛ele arondate

Silvic ∫i de

Municipiul Bra∫ov

Bra∫ov, Covasna, Harghita, Mure∫, Sibiu

Silvic ∫i de

Municipiul Bucure∫ti

Silvic ∫i de

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Bucure∫ti, C„l„ra∫i, Constan˛a,
Giurgiu, Ialomi˛a, Ilfov, Teleorman
Alba, Bistri˛a-N„s„ud, Cluj, Maramure∫

Silvic ∫i de

Municipiul Foc∫ani

Silvic ∫i de

Municipiul Oradea

Br„ila, Buz„u, Gala˛i, Tulcea, Vaslui,
Vrancea
Arad, Bihor, Satu Mare, S„laj

Silvic ∫i de

Municipiul Ploie∫ti

Arge∫, D‚mbovi˛a, Prahova

Silvic ∫i de

Dolj, Gorj, Mehedin˛i, Olt, V‚lcea

Silvic ∫i de

Municipiul
R‚mnicu V‚lcea
Municipiul Suceava

Silvic ∫i de

Municipiul Timi∫oara

Cara∫-Severin, Hunedoara, Timi∫

ORGANELOR

A D M I N I S T R A fi I E I

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
Nr. 12 din 14 ianuarie 2005

DE

Bac„u, Boto∫ani, Ia∫i, Neam˛, Suceava

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 480 din 15 aprilie 2005

ORDIN
privind aplicarea unor m„suri financiare pentru agen˛ii economici de sub autoritatea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 ∫i ale art. 2 alin. (2)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei agen˛ilor economici care beneficiaz„ de schema de ajutor
de stat prev„zut„ de art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum ∫i a plafoanelor p‚n„ la
care se acord„ ajutorul de stat,
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, ∫i al art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
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ministrul economiei ∫i comer˛ului ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Obliga˛iile agen˛ilor economici din sectorul
minier datorate ∫i neachitate bugetului de stat, bugetului
asigur„rilor sociale de stat, bugetului Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i bugetului asigur„rilor
pentru ∫omaj, care se scutesc la plat„ pentru perioada
ianuarie—noiembrie 2004, inclusiv accesoriile aferente
acestora, cu excep˛ia obliga˛iilor datorate din re˛inerile la
surs„, Ón conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele
prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Obliga˛iile agen˛ilor economici din sectorul minier
c„tre bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat,
bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate ∫i bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, care se
scutesc la plat„ pentru perioada ianuarie—decembrie 2004
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫

preliminat, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excep˛ia
obliga˛iilor datorate din re˛inerile la surs„, Ón conformitate cu
prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003, sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 2.
Aceste obliga˛ii se vor regulariza pe baza realiz„rilor
cumulate pe primele 12 luni ale anului 2004.
(3) Scutirea la plat„ a obliga˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i
(2) se aplic„ Óncep‚nd cu data public„rii prezentului ordin
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, iar dup„ aceast„
dat„ nu se mai calculeaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de
Ónt‚rziere.
Art. 2. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1

— miliarde lei —
Nr.
crt.

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

Unitatea
1

Valoarea ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—noiembrie 2004

Compania Na˛ional„ a Huilei — S.A. Petro∫ani
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A.
Compania Na˛ional„ a Lignitului îOltenia“ — S.A.*)
Societatea Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
Societatea Comercial„ Minier„ îBanat“ — S.A. Anina
Compania Na˛ional„ a Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase
îRemin“ — S.A. Baia Mare
Societatea Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei
Societatea Comercial„ îCupru Min“ — S.A. Abrud
Societatea Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Compania Na˛ional„ a Uraniului — S.A. Bucure∫ti

1.379,9
227,1
249,0
1.580,3
71,7
54,0
298,4
23,6
41,3
46,8
40,9

12. TOTAL:

4.013,0

ANEXA Nr. 2

— miliarde lei —
Nr.
crt.

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

Unitatea
1

Valoarea ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—decembrie 2004
preliminat

Compania Na˛ional„ a Huilei — S.A. Petro∫ani
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A.
Compania Na˛ional„ a Lignitului îOltenia“ — S.A.*)
Societatea Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
Societatea Comercial„ Minier„ îBanat“ — S.A. Anina
Compania Na˛ional„ a Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase
îRemin“ — S.A. Baia Mare
Societatea Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei
Societatea Comercial„ îCupru Min“ — S.A. Abrud
Societatea Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Compania Na˛ional„ a Uraniului — S.A. Bucure∫ti

12. TOTAL:
*) Inclusiv realiz„rile din trimestrul I ale Companiei Na˛ionale a Lignitului îOltenia“ — S.A.

1.379,9
227,1
249,0
1.708,8
72,2
55,0
298,4
23,6
55,2
61,8
40,9
4.171,9
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii aeronautice civile rom‚ne
privind serviciile de trafic aerian RACR—ATS, edi˛ia 1.0/2005
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, ca autoritate de stat
Ón domeniul transporturilor,
Ón scopul armoniz„rii reglement„rilor aeronautice civile na˛ionale Ón domeniul serviciilor de trafic aerian cu
standardele ∫i practicile recomandate emise de Organiza˛ia Avia˛iei Civile Interna˛ionale prin anexa nr. 11 la Conven˛ia de
la Chicago privind avia˛ia civil„ interna˛ional„, edi˛ia 13, iulie 2001, cu amendamentele ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 12 lit. b) ∫i f) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. b) ∫i f), ale art. 62 ∫i 66 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997
privind Codul aerian, republicat„, ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 405/1993 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Aeronautice
Civile Rom‚ne, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 11 ∫i 12 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea aeronautic„ civil„
rom‚n„ privind serviciile de trafic aerian RACR—ATS,
edi˛ia 1.0/2005, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Œn termen de 6 luni de la publicarea
prezentului ordin, Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„
Civil„ Rom‚n„“ va emite proceduri ∫i instruc˛iuni specifice*)
de aplicare a prevederilor reglement„rii RACR—ATS
(Proceduri ∫i instruc˛iuni de avia˛ie civil„ privind serviciile de
trafic aerian — PIAC—ATS).
Art. 3. — Direc˛ia general„ avia˛ie civil„ din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“,

Regia Autonom„ îAdministra˛ia Rom‚n„ a Serviciilor de
Trafic Aerian — ROMATSA“, precum ∫i agen˛ii aeronautici
autoriza˛i s„ furnizeze servicii de trafic aerian zborurilor
VFR Ón spa˛iile aeriene de clasificare inferioar„ care nu
sunt sub controlul Regiei Autonome îAdministra˛ia Rom‚n„
a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA“ vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — (1) Prevederile RACR—ATS se aplic„
Óncep‚nd cu data de 1 decembrie 2005.
(2) La aceea∫i dat„, orice alt„ dispozi˛ie contrar„ Ó∫i
Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 12 aprilie 2005.
Nr. 524.
*) Anexa ∫i PIAC—ATS se pun la dispozi˛ie celor interesa˛i de c„tre Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“.
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