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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Finanțelor Publice al României și Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finanțelor publice,
semnat la București la 19 mai 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Acordul dintre Ministerul Finanțelor
Publice al României și Ministerul de Finanțelor al Republicii
Moldova privind cooperarea în domeniul finanțelor publice,
semnat la București la 19 mai 2010.
Art. 2. — Se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Finanțelor Publice, cheltuielile financiare ocazionate
de aplicarea prezentului acord, respectiv cheltuielile de transport

internațional și indemnizația zilnică legală pentru personalul
Ministerului Finanțelor Publice care se deplasează în Republica
Moldova, cheltuielile referitoare la cazarea și transportul pe
teritoriul României pentru personalul trimis de către Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova în România, precum și alte
cheltuieli ocazionate de desfășurarea activităților pe teritoriul
României.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
București, 25 august 2010.
Nr. 889.

ACORD

între Ministerul Finanțelor Publice al României și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
privind cooperarea în domeniul finanțelor publice
Ministerul Finanțelor Publice al României și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, denumite în continuare părți,
luând în considerare importanța consolidării sistemelor fiscal-bugetar și vamal,
tinzând spre amplificarea relațiilor de colaborare în domeniul finanțelor publice,
având ca scop realizarea armonizării sistemelor fiscal-bugetar și vamal cu standardele Uniunii Europene,
având în vedere posibilitatea dezvoltării ulterioare a unor proiecte de asistență tehnică finanțate din fondurile Uniunii
Europene pe teme de interes comun, în care partea română poate fi donatoare de asistență, și
bazându-se pe relațiile reciproce bune dintre cele două țări,
au convenit asupra celor ce urmează:
ARTICOLUL 1
Scopul acordului

Scopul prezentului acord este stabilirea cadrului de
cooperare între Ministerul Finanțelor Publice al României și
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în domeniul finanțelor
publice în limitele competențelor lor și în conformitate cu
legislația în vigoare a celor două țări.

ARTICOLUL 2
Domeniile de cooperare

Cooperarea dintre cele două părți se va desfășura în
următoarele domenii, prin elaborarea și realizarea unor
programe anuale comune de cooperare:
a) elaborarea, gestionarea, executarea și raportarea
executării bugetului;
b) politica și legislația fiscal-bugetară;
c) politica și legislația vamală;
d) administrarea impozitelor și taxelor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 619/2.IX.2010
e) autonomia financiară a autorităților publice locale;
f) administrarea datoriei publice;
g) reglementarea contabilității și auditul în sectorul corporativ;
h) riscurile fiscale și analiza financiară a întreprinderilor în
care statul este acționar;
i) controlul financiar public intern;
j) achiziții publice;
k) alte domenii de colaborare care vor fi considerate de
importanță majoră de către părți.
ARTICOLUL 3
Formele de implementare a cooperării

Cooperarea urmează a se desfășura în domeniile
menționate la art. 2, în următoarele forme:
a) schimb de experiență și expertiză prin vizite de lucru,
reuniuni, seminare, conferințe și ateliere de lucru în cele două
state;
b) schimb de materiale documentare, legislație și alte
informații în domeniul finanțelor publice;
c) programe de instruire organizate de comun acord.
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a) partea primitoare suportă cheltuielile referitoare la cazare
și transport pe teritoriul statului său, precum și alte cheltuieli
ocazionate de desfășurarea activităților pe teritoriul statului său;
b) partea trimițătoare suportă cheltuielile de transport
internațional și indemnizația zilnică legală.
ARTICOLUL 6
Soluționarea diferendelor

În cazul apariției unor diferende în ceea ce privește
interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord,
părțile le vor soluționa prin intermediul negocierilor.
ARTICOLUL 7
Relația acordului cu angajamentele din alte acorduri
internaționale

Prezentul acord nu afectează drepturile și obligațiile ce
rezultă din acordurile internaționale sau decurgând din
participarea la organizații internaționale.
ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 4

Amendamente

Programe anuale de cooperare

Prezentul acord poate fi modificat și completat prin
amendamente în formă scrisă, pe baza consimțământului
reciproc al părților. Amendamentele vor intra în vigoare în
conformitate cu procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) și vor
constitui parte integrantă a prezentului acord.

(1) Conform prevederilor prezentului acord, părțile convin
asupra elaborării, de comun acord, a unui Program anual de
cooperare, care va include:
a) activitățile ce se vor întreprinde în fiecare domeniu de
cooperare;
b) durata și perioada de desfășurare a activităților;
c) locul desfășurării activităților;
d) numărul participanților și instituțiile implicate;
e) bugetul estimativ pentru realizarea activităților.
(2) Părțile vor desemna, ulterior semnării acordului, unitățile
din cadrul ministerelor care vor funcționa ca puncte de legătură
pentru implementarea prezentului acord.
ARTICOLUL 5
Aspecte financiare

Părțile, dacă nu convin altfel, vor suporta pe bază de
reciprocitate cheltuielile financiare ocazionate de aplicarea
acordului în cazul vizitelor întreprinse de delegațiile părților, după
cum urmează:

ARTICOLUL 9
Durata și încetarea valabilității

(1) Prezentul acord va fi supus aprobării în conformitate cu
legislația în vigoare în statul fiecărei părți. Acordul va intra în
vigoare de la data ultimei notificări prin care părțile își comunică
reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru
intrarea sa în vigoare.
(2) Prezentul acord se încheie pe o durată de 5 ani și se
prelungește, în mod automat, pe perioade consecutive de câte
5 ani, dacă niciuna dintre părți, cu 6 luni înainte de expirarea
termenului, nu va transmite celeilalte părți o notificare cu privire
la intenția sa de a-i înceta valabilitatea.
(3) Acordul își încetează valabilitatea după 6 luni de la
notificarea menționată la alin. (2).

Semnat la București la data de 19 mai 2010, în două exemplare originale.

Pentru Ministerul Finanțelor Publice al României,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
ministrul finanțelor publice

Pentru Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova,
Veaceslav Negruța,
ministrul finanțelor
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUȚIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

ORDIN
pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și Autoritatea Națională pentru Sport
și Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmași ai eroilor martiri,
precum și a celor cu părinți care dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate
în baza prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele
care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste
de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
În conformitate cu:
— Anexa nr. 3/39 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 privind aprobarea programelor proprii desfășurate
de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989,
— prevederile art. 4 alin. (1) lit. d), i) și h) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea și funcționarea
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,
— procedura internă operațională privind trimiterea în tabere școlare a copiilor-urmași ai eroilor martiri, precum și a celor
cu părinți care dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în baza prevederilor Legii recunoștinței față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit
viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările
și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor
din Decembrie 1989 nr. 91 din 10 septembrie 2009,
— Referatul nr. 18/9005 din 10 iunie 2010 al Serviciului F.C.A.A. privind necesitatea încheierii protocolului între
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret privind
trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmași ai eroilor martiri, precum și a celor cu părinți care dețin certificate doveditoare ale
calității de revoluționar eliberate în baza prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se aprobă Protocolul încheiat între
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din
Decembrie 1989 și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret
privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmași ai eroilor
martiri, precum și a celor cu părinți care dețin certificate
doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în baza
prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii

care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie
1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au
avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la
Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și
completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

p. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989,
Adrian Viorel Nicolaescu,
secretar general
București, 1 iulie 2010.
Nr. 115.
ANEXĂ

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE
REVOLUȚIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989
Nr. 9.283 din 16 iunie 2010

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI
ȘI SPORTULUI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET

Nr. 2.282 din 25 iunie 2010
PROTOCOL

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmași ai eroilor martiri, precum și a celor cu părinți care dețin
certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în baza Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (SSPR), reprezentat prin domnul Adrian
Viorel Nicolaescu — secretar general cu atribuțiuni de secretar de stat, și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
prin Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (ANST), reprezentată prin doamna Doina Ofelia Melinte — președinte, au convenit
următoarele:
Art. 1. — În vacanțele școlare ale anului 2010, în special în
vacanța de vară, cele două părți vor conlucra pentru realizarea
în comun a programului de cuprindere în tabere de odihnă

organizate în spațiile aparținând direcțiilor pentru tineret
județene (DTJ)/Direcției pentru Tineret a Municipiului București
(DTMB), prevăzute în anexa nr. 1, sau în tabere private care
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funcționează cu avizul ANST, prevăzute în anexa nr. 2, a
copiilor-urmași de erou martir care dețin certificate doveditoare
emise în baza prevederilor Legii recunoștinței față de
eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției
române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care
și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a copiilor
preșcolari, elevi sau studenți ai căror părinți dețin certificate
doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în baza Legii
nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — (1) ANST prin DTJ/DTMB va asigura locurile
corespunzătoare în tabere școlare a copiilor menționați la art.1.
(2) Pentru a alege tabăra, perioada și pentru a afla costul
acesteia, părinții, care dețin certificate de revoluționar eliberate
în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările
ulterioare, sau asociațiile de revoluționari — organizatori de
grupuri, care doresc participarea copiilor menționați la art.1 în
tabere, se vor prezenta la DTJ, respectiv DTMB.
(3) După desfășurarea activităților prevăzute la alin (2),
părinții sau organizatorii de grupuri care doresc participarea
copiilor la tabără se vor prezenta, cu cel puțin 15 zile lucrătoare
înainte de plecarea în tabără, la SSPR cu următoarele
documente, după cum urmează:
1. părinții:
a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada, costul
acesteia, numele și prenumele părintelui, numărul certificatului
care atestă calitatea de revoluționar, conform prevederilor Legii
nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, numele
și prenumele copilului, data nașterii copilului;
b) copie de pe BI/CI al/a părintelui;
c) copie de pe certificatul care atestă calitatea de urmaș
erou-martir a copilului sau calitatea de revoluționar a părintelui,
conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
d) adeverință de școlarizare în cadrul învățământului de stat
sau acreditat conform prevederilor legale, în original;
e) copie de pe certificatul de naștere al copilului sau, după
caz, copie de pe BI/CI al/a copilului;
f) alte acte doveditoare (hotărâri judecătorești, anchete
sociale etc.);
2. asociațiile de revoluționari — organizatorii de grupuri:
a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada și costul
acesteia;
b) tabel nominal semnat și ștampilat în original de către
reprezentantul legal al asociației, tabel care va conține în mod
obligatoriu următoarele date de identificare: date de identificare
ale asociației (adresă, nr. telefon/mobil, nr. fax), numele și
prenumele părintelui care are calitatea de revoluționar, numărul
certificatului care atestă calitatea de revoluționar, numele și
prenumele copilului, data nașterii copilului, numele și prenumele
însoțitorului/însoțitorilor de grup;
c) copie de pe BI/CI al/a însoțitorului;
d) copie de pe certificatul de urmaș erou-martir al copilului
sau de pe certificatul de revoluționar al părintelui, conform
prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările
ulterioare;
e) copie de pe BI/CI al/a părintelui;
f) adeverință de școlarizare în cadrul învățământului de stat
sau acreditat conform prevederilor legale, în original;
g) copie de pe certificatul de naștere al copilului sau, după
caz, copie de pe BI/CI al/a copilului;
h) alte documente necesare (anchete sociale, hotărâri
judecătorești etc.).

(4) Cererile și tabelele pentru plecarea în tabără, înaintate la
SSPR, care nu conțin toate datele și documentele justificative
prevăzute la alin. (3), care prezintă ștersături, modificări,
adăugiri sau care au fost depuse spre avizare la SSPR cu
întârziere, nu vor fi avizate.
(5) SSPR va transmite DTJ/DTMB avizul, însoțit de copia
tabelului înaintat de către asociație la SSPR, în cel mult 5 zile
lucrătoare de la înregistrarea cererii.
Art. 3. — SSPR va asigura finanțarea cheltuielilor legate de
cazarea și masa copiilor persoanelor enumerate la art. 1,
transmițând DTJ/DTMB sumele reprezentând cheltuielile
prilejuite de serviciile acordate de tabără.
Art. 4. — DTJ/DTMB va transmite în maximum 15 zile de la
prestarea serviciului, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2010,
factura detaliată a cheltuielilor, însoțită de copia avizului din
partea SSPR, precum și de copia tabelului cu persoanele
avizate de SSPR și confirmate de către administratorul locației
și de către DTJ/DTMB că au participat efectiv la tabără,
semnate, precizând numele în clar și calitatea persoanei care
confirmă prezența în tabără, și ștampilate cu ștampila locației.
Art. 5. — ANST, prin DTJ/DTMB, răspunde de modul de
rezervare a locurilor în tabere, organizarea grupurilor, condițiile
de cazare și masă pe care le oferă prin contractele încheiate în
anul 2010 de către aceștia, și cu participarea efectivă în tabără
a copiilor beneficiarilor prevăzuți la art. 1.
Art. 6. — DTJ/DTMB transmit/transmite SSPR, prin ANST,
listele cu locațiile proprii și locațiile avizate să funcționeze în anul
2010 cu care s-au încheiat contracte.
Art. 7. — (1) Sumele reprezentând valoarea serviciilor
prestate în favoarea copiilor beneficiarilor prevăzuți la art.1 sunt
suportate din bugetul SSPR, aprobat pe anul 2010, în cuantum
de până la 520 lei/copil/sejur tabără/cazare și masă, pe serie de
7 zile.
(2) În suma prevăzută la alin. (1) se include și contravaloarea
serviciilor prestate de DJT/DTMB pentru trimiterea grupului în
tabără — 2 lei/zi, care, în factura emisă, se evidențiază separat
de contravaloarea serviciilor de cazare și masă.
Art. 8. — (1) Numărul maxim de copii ai persoanelor
prevăzute la art. 1 care vor beneficia de prevederile prezentului
protocol este de 600.
(2) Avizul prevăzut la art. 2 alin (4) se acordă în ordinea
depunerii documentelor complete menționate la art. 2.
Art. 9. — Sumele facturate de către DJT/DTMB se vor vira de
către SSPR, în termen de maximum 15 zile de la primirea
facturii și a documentelor prevăzute la art. 4, în conturile
comunicate de către aceștia, deschise la trezoreriile județene
sau ale sectoarelor municipiului București.
Art. 10. — Pentru copiii cuprinși în taberele care nu au avizul
SSPR si care totuși beneficiază de serviciile de tabără,
cheltuielile nu vor fi decontate de către SSPR, ci se suportă de
către părinții acestora sau de organizatorii de grup.
Art. 11. — În cazul în care părinții/organizatorii de grup
optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari
decât subvenția de până la 520 lei/copil/sejur/cazare și masă
(7 zile) suportată de SSPR, aceștia vor achita diferența la
DTJ/DTMB.
Art. 12. — Orice modificare a prezentului protocol se va face
cu acordul ambelor părți.
Art. 13. — Neînțelegerile între părți se vor rezolva pe cale
amiabilă.
Art. 14. — Prezentul protocol se încheie în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
Art. 15. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
protocol.

Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret,
Doina Ofelia Melinte,
președinte

p. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989,
Adrian Viorel Nicolaescu,
secretar general
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ANEXA Nr. 1*)
la protocol

LOCURILE PUSE LA DISPOZIȚIE

de către Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret în centrele de agrement din rețeaua proprie
Vacanța de vară 2010

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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O F E R TA

Str. Căprioarei nr 27

Timișu de Sus, DN 1

Str. Muncii nr. 10

Str. Valea
Râșnoavei nr. 10

Pensiunea La Copilu
Restaurant La Copilu
SC Copilu — S.R.L.
clasificare 1 stea
capacitate 80 locuri
Hotel Robinson
Restaurant Robinson
clasificare 3 stele
capacitate 90 locuri
Vila Carpați
Restaurant Piatra
Craiului
clasificare 3 stele
capacitate 230 locuri

SC Andaluza
Cont — S.R.L.

SC Lacoli
Prodimpex — S.R.L.

Brașov
Brașov

Brașov
Predeal

Brașov
Predeal

5.

6.

7.

SC Silvania —
S.R.L.

Brașov
Brașov

Hostel Silvania
contract de
catering/Restaurant
S.C. Mariand
Impex — S.R.L.

4.

Str. Poarta nr 202 C

3.

Pensiunea Martin
Bufet Martin
clasificare 2 stele
capacitate 64 locuri

SC Silvania Tour —
S.R.L.

Brașov
Bran

2.

Satul Sohodol,
comuna Bran
nr. 172 A

SC Groupmis —
S.R.L.

Brașov
Bran
Sohodol

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

33

Categoria 3 stele
13 cam. X 2 loc. = 26 loc.
1 cam. X 1 loc. = 1 loc.
3 apartamente X 2 loc. = 6 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

30

27

Categoria 1 stea
4 cam. X 2 loc. = 8 loc.
1 cam. X 3 loc. = 3 loc.
4 suite X 4 loc. = 16 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 1 stea
3 cam. X 2 loc. = 6 loc.
4 cam. X 3 loc. = 12 loc.
3 cam. X 4 loc. = 12 loc
Camerele au grup sanitar comun.

29

28

18

36

7

Numărul de
locuri
solicitate
pentru
avizare

Categoria 2 stele
9 cam. X 2 loc. = 18 loc.
3 cam. X 3 loc. = 9 loc.
1 apartament X 2 loc. = 2 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
12 cam. X 2 loc. = 24 loc.
2 apartamente X 2 loc. = 4 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul
Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 3 stele
9 cam. X 2 loc. = 18 loc.
Total 9 cam. = 18 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

6

Categoria 3 stele
15 cam. X 2 loc. = 30 loc.
1 apartament X 2 loc. = 2 loc.
1 apartament X 4 loc. = 4 loc.
Total 17 cam. = 36 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

5

Datele de contact

Structura de cazare
Clasificare

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL BRAȘOV

4

Pensiunea MIS
Restaurant MIS
clasificare 2 stele
capacitate 30 locuri

SC Alisa
Turism — S.R.L.

Brașov
Bran

1.

3

Adresa

Str. Principală
nr. 387

2

1

0

Locația
Restaurantul

Vila Alisa
Restaurant Alisa
clasificare 3 stele
capacitate 90 locuri

Operatorul economic

Județul
Localitatea

Nr.
crt.

operatorilor economici privați acreditați de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret — 2010

ANEXA Nr. 2
la protocol

8
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Str. Valea
Râșnoavei nr. 10

Str. Trei Brazi nr. 60

Aleea Mercur nr. 1

Str. Carmen Silva
nr. 20

Eforie Sud

Hostel Complex
Panoramic
SC Ofiice Trading —
Restaurant
S.R.L.
Postăvarul
clasificare 3 stele
capacitate 100 locuri
Hotel Bucegi Porțile
Regatului
Restaurant Bucegi
clasificare 2 stele
capacitate 210 locuri
Pensiunea turistică
Speranța
clasificare 3 stele
capacitate 114 locuri

Vila Republica
Restaurant Flacăra
clasificare 2 stele
capacitate 90 locuri

SC Dan-Alin
Comprod — S.R.L.

SC Turism Popasul
Iancului — S.R.L.

Bungalow Briza
Mării
SC Prim Intermod —
Restaurant Picolo
S.R.L.
clasificare 2 stele
capacitate 196 locuri
VILA B 7 Holiday
Restaurant Braserie
Holiday
clasificare 2 stele
capacitate 20 locuri

SC Corex&CB —
S.R.L.

SC Romtrans
Holiday — S.R.L.

SC Haras — S.R.L.

Brașov
Predeal

Brașov
Predeal

Brașov
Predeal

Cluj
Mărișel

Constanța
Eforie Sud

Constanța
Eforie Sud

Constanța
Eforie Sud

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pensiunea Popasul
Iancului
Restaurant Popasul
Iancului
clasificare 2 stele
capacitate 48 locuri

Str. Nicolae
Bălcescu nr. 31

SC Lacoli
Prodimpex — S.R.L.

Brașov
Predeal

8.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL CONSTANȚA

Comuna Mărișel
nr. 612

JUDEȚUL CLUJ

Str. Valea
Râșnoavei nr. 10

Hotel Piatra Craiului
Restaurant Piatra
Craiului
clasificare 3 stele
capacitate 230 locuri

Categoria 1 stea
7 cam. X 4 loc. = 28 loc.
5 cam. X 3 loc. = 15 loc.
Camerele au grup sanitar propriu și comun.

Categoria 1 stea
14 cam. X 2 loc. = 28 loc.
Camerele au grup sanitar comun.

Categoria 1 stea
36 cam. X 3 loc. = 108 loc.
Camerele au grup sanitar comun.

Categoria 3 stele
4 cam. X 2 loc. = 8 loc.
Categoria 2 stele
2 cam. X 3 loc. = 6 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
18 cam. X 2 loc. = 36 loc.
2 apartamente X 2 loc. = 4 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
25 cam. X 2 loc. = 50 loc.
3 garsoniere X 2 loc.= 6 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
13 cam. X 2 loc. = 26 loc.
4 cam. X 3 loc. = 12 loc.
4 cam. X 4 loc. = 16 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
2 cam. X 2 loc. = 4 loc.
8 garsoniere X 2 loc. = 16 loc.
12 cam X 2 loc. = 24 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

43

28

108

14

40

56

54

44
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4

Str. Oituz nr. 14

Neptun

Neptun

Neptun

Neptun

Neptun

Neptun

Neptun

3

Vila Victoria
Restaurant Flacăra
clasificare 2 stele
capacitate 90 locuri

Hotel Craiova
Restaurant Craiova
clasificare 2 stele
capacitate 760 locuri
Hotel Prahova
Restaurant Romanța
clasificare 2 stele
capacitate 1.050
locuri
Hotel Clăbucet
Restaurant Romanța
clasificare 2 stele
capacitate 1.050
locuri
Hotel Slatina
Restaurant Craiova
clasificare 2 stele
capacitate 760 locuri

Hotel Proton
Restaurant
Tineretului
Mediteraneo
clasificare 3 stele
capacitate 150 locuri

SC Andorra
International —
S.R.L.

SC Hotel Club
Estival 2002 — S.A.

SC Prahova Estival
2002 — S.A.

SC Clăbucet Estival
2002 — S.A.

SC Hotel Club
Estival 2002 — S.A.

Hotel Romanța
Restaurant Romanța
SC Romanța Estival
clasificare 2 stele
2002 — S.A.
capacitate 1.050
locuri
Hotel Bâlea
Restaurant Romanța
clasificare 2 stele
capacitate 1.050
locuri

2

SC Bâlea Estival
2002 — S.A.

SC Dominique
Tour — S.R.L.

1

Constanța
Eforie Sud

Constanța
Neptun

Constanța
Neptun

Constanța
Neptun

Constanța
Neptun

Constanța
Neptun

Constanța
Neptun

Constanța
Neptun

0

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 2 stele
78 cam. X 3 loc. = 234 loc.
4 apartamente X 2 loc. = 8 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 2 stele
323 cam. X 2 loc. = 646 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 2 stele
322 cam. X 2 loc. = 644 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 2 stele
225 cam. X 2 loc. = 450 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul
Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 2 stele
201 cam. X 2 loc. = 402 loc.
Categoria 1 stea
41 cam. X 2 loc. = 82 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 1 stea
325 cam. X 2 loc. = 650 loc.
Camerele au grup sanitar propriu și comun.

184

334

100

80

164

334

158

Categoria 2 stele
138 cam. X 2 loc. = 276 loc.
Categoria 1 stea
25 cam. X 2 loc. = 50 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

98

7

Categoria 1 stea
5 cam. X 2 loc. = 10 loc.
22 cam. X 4 loc. = 88 loc.
Camerele au grup sanitar propriu și comun.

6

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

5
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SC Iunona travel —
S.R.L.

IF Amarino

SC DVG
Comimpex — S.R.L.

SC Regal Holiday —
S.R.L.

SC Corsa Trans —
S.R.L.

SC Con — S.R.L.

SC Opogete
Impex — S.R.L.

SC Regal Holiday —
S.R.L.

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

Constanța
Costinești

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Str. Tineretului nr. 86

Sat Schitu
Comuna Costinești
Str. Principală nr. 17

Costinești

Incinta BTT
vila Belvedere B3

Incinta BTT
Costinești

Costinești
Zona Ring

Incinta BTT

Incinta BTT
vila Belvedere B6

Hotel pentru Tineret
Iunona
Restaurant Iunona
clasificare 3 stele
capacitate 165 locuri
Hostel Amarino
Restaurant Amarino
clasificare 1 stea
capacitate 112 locuri
Tabăra Costinești
Restaurant Terasa
DVG
clasificare 2 stele
capacitate 250 locuri
Hotel Regal
Braserie Regal
clasificare 2 stele
capacitate 80 locuri

Complex Corsa
Braserie Vraja Mării
clasificare 2 stele
capacitate 200 locuri

Vile Albatros A 19,
A 20
Braserie Vraja Mării
clasificare 2 stele
capacitate 200 locuri
Hostel Casa Duca
Restaurant Casa
Duca
clasificare 3 stele
capacitate 200 locuri
Hotel Regal
Braserie Regal
clasificare 2 stele
capacitate 80 locuri

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 2 stele
50 cam. X 2 loc. = 100 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
50 cam. X 4 loc. = 200 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

100

200

52

296

Categoria 2 și 3 stele
Corsa 1
64 cam. X 2 loc. = 128 loc.
4 apartamente X 2 loc. = 8 loc.
Corsa 2
62 cam. X 2 loc. = 124 loc.
Corsa 3
16 cam. X 2 loc. = 32 loc.
2 apartamente X 2 loc. = 4 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.
Categoria 2 stele
26 cam. X 2 loc. = 52 loc.
Camerele au grup sanitar comun.

104

128

47

165

Categoria 2 stele
47 cam. X 2 loc. = 94 loc.
5 apartamente X 2 loc. = 10 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 2 stele
4 bungalow-uri Albatros
63 cam. X 2 loc. = 126
1 apartament X 2 loc. = 2 loc.

Categoria 1 stea
4 cam. X 2 loc. = 8 loc.
13 cam. X 3 loc. = 39 loc.
Camerele au grup sanitar comun.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul
Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 3 stele
55 cam. X 3 loc. = 165 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul
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Str. Albatrosului
nr. 36

Năvodari
Mamaia Nord DC 86
lac Siutghiol

Venus

Str. 23 August

Str. 1 Decembrie
nr. 1—2

Str. 1 Decembrie
nr. 1—2

Str. Subsiclău nr. 1

Vila Mihai
și Cornelia
Restaurant Mihai și
Cornelia
clasificare 2 stele
capacitate 40 locuri
Popas turistic
Năvodari
Restaurant Năvodari
Nord
clasificare 2 stele
capacitate 250 locuri
Popas turistic Brateș
Restaurant Brateș
Summer Time
clasificare 2 stele
capacitate 400 locuri
Complex Marea
Neagră
Restaurant Marea
Neagră
clasificare 2 stele
capacitate 450 locuri

Hotel Covasna
Restaurant Covasna
clasificare 2 stele
296 locuri

Hotel Cerbul
Restaurant Covasna
clasificare 2 stele
Camping
Valea Zânelor
Restaurant Valea
Zânelor
clasificare 1 stea
capacitate 122 locuri

SC Tuzla Star —
S.R.L.

SC One Impex —
S.R.L.

SC Venus Holiday
2000 — S.A.

SC Tigru — S.R.L.

SC Tourism
Covasna — S.A.

SC Tourism
Covasna — S.A.

SC Tourism
Covasna — S.A.

Constanța
Costinești

Constanța
Năvodari

Constanța
Venus

Constanța
Eforie Nord

Covasna
Covasna

Covasna
Covasna

Covasna
Covasna

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

5

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Categoria 1 stea
41 căsuțe X 2 loc. = 82 loc.
6 parcele de campare X 4 loc. = 24 loc.
Grupuri sanitare comune

Categoria 2 stele
30 cam. X 1 loc. = 30 loc.
90 cam. X 2 loc. = 180 loc.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

106

210

235

251

Categoria 2 stele
4 vile X 24 cam. X 2 loc. = 192 loc.
10 vile X 7 cam. X 2 loc. = 140 loc.
Categoria 1 stea
2 vile X 24 cam. X 2 loc. = 96 loc.
42 cam X 2 loc. = 84 loc.
Camerele au grup sanitar propriu și comun.

Categoria 2 stele
7 cam. X 1 loc. = 7 loc.
3 apartamente X 2 loc. = 6 loc.
111 cam. X 2 loc.= 222 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

200

100

121

7

Categoria 1 stea
Bungalow-uri
142 cam. X 2 loc. = 284 loc.
Camerele au grup sanitar comun.

Categoria 3 stele
9 bungalow-uri X 4 cam. X 2 loc. = 72 loc.
Categoria 2 stele
17 căsuțe X 2 loc. = 34 loc.

Categoria 2 stele

6

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL COVASNA

4

3

2

1

0
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Str. Drumul Cotei
nr. 7

DN 1
Calea București
km 117

Valea Doftanei

Motel Izvorul Rece
Restaurant Izvorul
Rece
clasificare 2 stele
capacitate 250 locuri
Pensiunea Iordache
clasificare 2 stele
capacitate 40 locuri

SC Sonmat
Trading — S.R.L.

SC Pedromin —
S.R.L.

IF Iordache Ion

Prahova
Sinaia

Prahova
Sinaia

Prahova
Valea Doftanei

45.

46.

44.

Casa Iris
Restaurant Casa Iris
clasificare 3 stele
capacitate 100 locuri

43.
Bd. Ferdinand nr. 22

Prahova
Sinaia

42.

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL PRAHOVA

Masivul Straja

Hotel Regina
Restaurant Regina
clasificare 3 stele
capacitate 80 locuri

SC Mixcomtur —
S.R.L.

Prahova
Bușteni

41.

Cabana Montana
Restaurant Montana
clasificare 2 stele
capacitate 48 locuri

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL HUNEDOARA

Harghita-Băi nr. 59

SC Tour Seb —
S.R.L.

SC Comexim R —
S.R.L.

Hunedoara
Lupeni

40.

Cabana Harghita
Restaurant Harghita
clasificare
capacitate 38 locuri

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL HARGHITA

Rânca

DN 1 km 126

SC Vadon — S.R.L.

Harghita
Harghita-Băi

39.

Hostel Vadul
Cerbului
Restaurant Vadul
Cerbului
clasificare 2 stele
98 locuri

SC Panan Tour —
S.R.L.

Gorj
Rânca

Pensiunea
Panoramic
Restaurant
Panoramic
clasificare 2 stele
capacitate 48 locuri

JUDEȚUL GORJ

Categoria 3 stele
15 cam. X 2 loc. = 30 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 4 stele
14 cam. X 2 loc. = 28 loc.
3 apartamente X 2 loc.= 6 loc.
3 garsoniere X 2 loc.= 6 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.
Categoria 2 stele
12 cam. X 2 loc. = 24 loc.
8 cam. X 3 loc. = 24 loc.
1 apartament X 2 loc. = 2 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
26 cam. X 2 loc. = 52 loc.
1 apartament X 2 loc.= 2 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 2 stele
46 cam. X 2 loc. = 92 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
1 cam. X 2 loc. = 2 loc.
11 cam. X 4 loc. = 44 loc.
Categoria 2 stele
6 cam. X 2 loc. = 12 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
19 cam. X 2 loc. = 38 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 3 stele
12 cam. X 2 loc. = 24 loc.
2 apartamente X 2 loc.= 4 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

30

50

40

52

92

58

38

28
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Calea lui Traian
nr. 792

Calea lui Traian
nr. 793

Stațiunea Vidra

Str. Mihai Eminescu
nr. 1

Str. Mihai Eminescu
nr. 2

Hotel Cozia
Restaurant Cozia
clasificare 3 stele
capacitate 500 locuri
Hotel Oltul
Restaurant Oltul
clasificare 3 stele
capacitate 590 locuri
Vile Vidra
Restaurant Clasic
Vidra
clasificare 2 stele
capacitate 40 locuri
Hotel Vidruța
Restaurant
Voineasa/Restaurant
Lotrișor
clasificare
1 stea/clasificare
2 stele
capacitate 320 locuri
Hotel Lotru
Restaurant
Voineasa/Restaurant
Lotrișor
clasificare
1 stea/clasificare
2 stele
capacitate 320 locuri

SC Nora
Exclusiv — S.R.L.

SC Călimănești
Căciulata — S.A.

SC Călimănești
Căciulata — S.A.

SC Sind Tour
Trading — S.R.L.

SC Sind Tour
Trading — S.R.L.

SC BN Sind Balneo
Turism — S.R.L.

Sibiu
Păltiniș

Vâlcea
Călimănești

Vâlcea
Călimănești

Vâlcea
Voineasa

Vâlcea
Voineasa

Vâlcea
Voineasa

47.

48.

49.

50.

51.

52.

5

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

Direcția pentru
tineret a județului în
care se află
solicitantul

JUDEȚUL VÂLCEA

Stațiunea Păltiniș

JUDEȚUL SIBIU

4

Cabana Nora
Păltiniș
Restaurant Nora
clasificare 1 stea
capacitate 150 locuri

3

2

1

0

321

5.995

Total nr. locuri:

320

Categoria 2 stele
25 cam. X 1 loc. = 25 loc.
143 cam. X 2 loc. = 286 loc.
5 apartamente X 2 loc. = 10 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 1 stea
18 cam. X 1 loc. = 18 loc.
151 cam. X 2 loc. = 302 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

76

222

Categoria 3 stele
238 cam. X 2 loc. = 476 loc.
8 apartamente X 2 loc. = 16 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.
Categoria 2 stele
33 cam. X 2 loc. = 66 loc.
5 apartamente X 2 loc. = 10 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

216

97

7

Categoria 3 stele
196 cam. X 2 loc. = 392 loc.
4 apartamente X 2 loc.= 8 loc.
Camerele au grup sanitar propriu.

Categoria 1 stea
2 cam. X 2 loc. = 4 loc.
15 cam. X 3 loc. = 45 loc.
5 cam. X 4 loc. = 20 loc.
2 cam. X 8 loc. = 16 loc.
1 cam. X 12 loc. = 12 loc.
Camerele au grup sanitar propriu și comun.
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MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

ORDIN
privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.154 din 9 iunie 2010 al Direcției generale de regim silvic și cinegetic și
dezvoltare forestieră,
ținând cont de Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 2 din 27 iulie 2010,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Pentru organizarea și practicarea vânătorii pe
teritoriul României, potrivit legii, fiecare gestionar de fond
cinegetic care autorizează acțiuni de vânătoare stabilește, prin
decizie a organelor de conducere, tarife proprii, cotizații și
cotizații suplimentare pe care le percepe vânătorilor,
organizatorilor acțiunilor de vânătoare sau propriilor membri
vânători, după caz, pe fondurile cinegetice pe care le
gestionează.
(2) Veniturile realizate de fiecare gestionar de fonduri
cinegetice din acțiunile de vânătoare se raportează structurilor
teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură, până la data de 15 iunie a fiecărui an, pentru sezonul
de vânătoare încheiat.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă:
a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 117/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând tarifele minime
care se percep de la vânători străini pentru acțiuni de vânătoare
în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 473 din 17 august 2001;

b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 164/2001 pentru aprobarea nivelului tarifelor minime care se
percep de la vânători români pentru acțiuni de vânătoare în
România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 473 din 17 august 2001;
c) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 193/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
stabilire a tarifelor care se practică de gestionarii fondurilor de
vânătoare pentru acțiuni de vânătoare cu vânători români,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din
11 septembrie 2001;
d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 203/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de stabilire a tarifelor care se practică pentru acțiunile de
vânătoare realizate în România cu vânători străini, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din
11 septembrie 2001.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély

București, 24 august 2010.
Nr. 1.342.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2010 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

3.

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2010 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
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