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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 105*)
din 2 noiembrie 1994
Mikl—s Fazakas
Viorel Mihai Ciobanu
Ioan Muraru
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Tribunalul Maramureº, prin Încheierea din 26 iulie 1994,
pronunþatã în Dosarul nr. 1.417/1994, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 224 din Codul penal, invocatã de
inculpaþii Bodnar Vasile ºi Petrovai Ioan.
*) Definitivã prin nerecurare.

Exprimându-ºi opinia în legãturã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 224 din Codul penal, tribunalul o considerã întemeiatã ºi, în consecinþã, scoate cauza
de pe rol ºi înainteazã dosarul Curþii Constituþionale pentru
a se pronunþa asupra excepþiei.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorulÐraportor, dispoziþiile art. 144 lit. c) din
Constituþie ºi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
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Curtea a mai fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate privind art. 224 din Codul penal, iar prin Decizia
nr. 33/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 278 din 30 noiembrie 1993, a constatat cã prevederile sale sunt abrogate parþial potrivit art. 150 alin. (1)
din Constituþie, acestea urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevãzute de art. 135 alin. (4) din Constituþie,
bunuri ce formeazã obiectul exclusiv al proprietãþii publice.
Aceastã decizie fiind definitivã, este obligatorie potrivit
art. 145 alin. (2) din Constituþie.
Rezultã deci cã, în prezent, orice altã excepþie de neconstituþionalitate privind art. 224 din Codul penal este lipsitã

de obiect deoarece, astfel cum s-a arãtat, prin Decizia
nr. 33/1993, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 63 din
4 noiembrie 1993, s-a constatat abrogarea parþialã a acestui
articol.
În speþã, inculpaþii au invocat excepþia de neconstituþionalitate la 26 iulie 1994, deci la o datã la care se constatase deja cã prevederile acestui articol sunt abrogate, decizia
pronunþatã de Curte în acest sens fiind definitivã ºi obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie, astfel cã, pe
cale de consecinþã, excepþia urmeazã a fi respinsã ca vãdit
nefondatã.

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c)
ºi al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal, invocatã de Bodnar
Vasile ºi Petrovai Ioan în Dosarul nr. 1.417/1994 al Tribunalului Maramureº.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 2 noiembrie 1994.
PREªEDINTE,

Mikl—s Fazakas
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli rectificat
pe anul 1994 al Regiei Autonome a Imprimeriilor
de sub autoritatea Ministerului Culturii
În temeiul art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 548/1994 pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1994 ale regiilor autonome care
îºi desfãºoarã activitatea sub autoritatea ministerelor ºi a altor organe de specialitate ale administraþiei publice centrale,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1994 al Regiei Autonome a Imprimeriilor de sub autoritatea Ministerului
Culturii, prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se transmite Ministerului Culturii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Mihai Ungheanu,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 29 decembrie 1994.
Nr. 981.
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DECIZII ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru completarea Normelor obligatorii privind realizarea publicitãþii în cadrul programelor
audiovizuale, radiodifuzate sau distribuite prin cablu, adoptate prin Decizia Consiliului Naþional
al Audiovizualului nr. 105 din 22 iulie 1993
În scopul reglementãrii modului de efectuare a publicitãþii în cadrul programelor audiovizuale, radiodifuzate,
având în vedere prevederile art. 6 ºi 8 din Legea nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Societãþii Române de Radiodifuziune ºi Societãþii Române de Televiziune,
în aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
în conformitate cu dispoziþiile art. 29 al legii,
Consiliul Naþional al Audiovizualului decide:
Articol unic. Ñ Se completeazã dispoziþiile art. 2 pct. 1
din Normele obligatorii privind realizarea publicitãþii în cadrul
programelor audiovizuale, radiodifuzate sau distribuite prin
cablu, adoptate prin Decizia C.N.A. nr. 105 din 22 iulie 1993,
cu alineatul 3 având urmãtorul cuprins:
,,Publicitatea, reclama sau emisiunile cu caracter comercial de orice fel vor putea fi transmise în cadrul programelor constituite ca servicii publice ale posturilor naþionale de

radiodifuziune ºi de televiziune, cu excepþia programelor pentru strãinãtate transmise de ,,Radio România InternaþionalÒ
ºi a celor similare transmise de televiziune, dupã cum
urmeazã:
Ñ începând cu data de 1 ianuarie 1995, numai între
orele 0,00 Ñ 20,00 ºi 22,00 Ñ 24,00;
Ñ începând cu data de 1 martie 1995, numai între
orele 0,00 Ñ 18,00 ºi 23,00 Ñ 24,00.Ò

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

prof. univ. dr. TITUS RAVEICA

Bucureºti, 14 decembrie 1994.
Nr. 107.

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea, la cerere, a unor licenþe de emisie
Având în vedere adresa nr. 828 din 1 noiembrie 1994 a Societãþii Comerciale ,,RamsatÒ Ñ S.R.L. Craiova ºi
adresa nr. 107 din 18 octombrie 1994 a Societãþii Comerciale ,,TehnicÒ Ñ S.R.L. Brãila privind renunþarea la activitãþile
pentru care au primit licenþã de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisã prin cablu,
în conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului decide:
Articol unic. Ñ Se retrag, la cerere:
Ñ Licenþa de emisie nr. TV034/14.05.1993, acordatã
Societãþii Comerciale ,,TehnicÒ Ñ S.R.L. Brãila pentru staþie
localã de televiziune în localitatea Brãila, de la data de
3 noiembrie 1994;

Ñ Licenþa de emisie nr. C498/9.06.1994, acordatã
Societãþii Comerciale ,,RamsatÒ Ñ S.R.L. Craiova pentru
radiodifuziune/televiziune transmisã prin cablu în localitatea
Corabia, de la data de 10 noiembrie 1994.

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

prof. univ. dr. TITUS RAVEICA

Bucureºti, 15 decembrie 1994.
Nr. 109.
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DECIZIE
privind acordarea licenþelor de emisie pentru televiziune în trimestrul IV/1994
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicaþia audiovizualã în
domeniile radiodifuziunii ºi televiziunii se face în baza licenþei de emisie care, în conformitate cu
art. 12 alin. (2) din lege, se elibereazã de Consiliul Naþional al Audiovizualului în urma unui concurs
la care pot participa solicitanþii care au obþinut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicaþiilor.
Licenþa de emisie se acordã, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, pentru o perioadã
de 7 ani în domeniul televiziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanþilor, prevãzute la art. 12 alin. (4) din lege.
Pe de altã parte, la atribuirea licenþei de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia
Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 3 din 4 august 1992, anexa nr. 4.
În urma dezbaterilor publice desfãºurate conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 48/1992 în
trimestrul IV/1994, constatând îndeplinite condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi de deciziile elaborate de Consiliul Naþional al Audiovizualului în aplicarea legii, acesta delibereazã, în baza art. 29
din lege, ºi, prin vot secret,
DECIDE:

Art. 1. Ñ Acordã licenþã de emisie pentru televiziune urmãtorilor solicitanþi:
Nr.
crt.

Denumirea societãþii
comerciale

1. TV GALAÞI Ñ S.A.
2. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
3. 3 TV Ñ S.A.
4. RADIO TELEVIZIUNEA
INDEPENDENTÃ (R.T.I.)
Ñ S.R.L.
5. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
6. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
7. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
8. 3 TV Ñ S.A.
9. S & M COSMO - FARM
Ñ S.R.L.
10. TELE ,,MÒ Ñ S.R.L.
11. 3 TV Ñ S.A.
12. RADIO TELEVIZIUNEA
INDEPENDENTÃ (R.T.I.)
Ñ S.R.L.
13. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
14. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
15. ATIÐBETA Ñ S.A.
16. RADIO TELEVIZIUNEA
INDEPENDENTÃ (R.T.I.)
Ñ S.R.L.
17. 3 TV Ñ S.A.
18. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.

Nr.
dosarului

Sediul

Denumirea
staþiei

Loc staþie

Canalul

121TV

GALAÞI

TV GALAÞI

GALAÞI

142TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

122TV

TIMIªOARA

3 TV

MIERCUREACIUC
ORÃªTIE

35**)
25**)

123TV

BUCUREªTI

CANALUL
DE SPORT

TÂRGU MUREª

53**)

SFÂNTU
GHEORGHE

11**)

125TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

49Ñ2P**)

126TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

TÂRGU MUREª

36**)

127TV
130TV

BUCUREªTI
TIMIªOARA

ANTENA 1
3 TV

SLOBOZIA
PETROªANI

49**)
44**)

135TV
136TV
128TV

DEVA
IAªI
TIMIªOARA

TV PARÂNG
TELE ,,MÒ
OLTENIA

PETROªANI
PIATRA-NEAMÞ
CRAIOVA

22**)
22**)
57*)*

139TV

BUCUREªTI

CANALUL
DE SPORT

SINAIA

44**)

134TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

CRAIOVA

57*)*

141TV
148TV

BUCUREªTI
ODORHEIU
SECUIESC

ANTENA 1
ATIÐBETA

SINAIA
ODORHEIU
SECUIESC

38**)
39**)

133TV

BUCUREªTI

149TV

TIMIªOARA

CANALUL
DE SPORT
3 TV

CLUJ-NAPOCA
ALBA IULIA

33**)
35**)

157TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

PITEªTI

43-8P**)
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Nr.
crt.

Denumirea societãþii
comerciale

19. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
20. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.
21. AGAPIA Ñ S.R.L.

Nr.
dosarului

Sediul

Denumirea
staþiei

Loc staþie

156TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

SIBIU

155TV
143TV

BUCUREªTI
SUCEAVA

ANTENA 1
BUCOVINA

PLOIEªTI
SUCEAVA

5
Canalul

35**)
29**)
39-6P**)

**) Licenþã în partaj.
**) Canal cu offset.

Art. 2. Ñ În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea
prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

Paul Anghel
Bucureºti, 21 decembrie 1994.
Nr. 111.

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul IV/1994
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, comunicaþia audiovizualã în
domeniul radiodifuziunii se face în baza licenþei de emisie care, în conformitate cu art. 12 alin. (2)
din lege, se elibereazã de Consiliul Naþional al Audiovizualului în urma unui concurs la care pot
participa solicitanþii care au obþinut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicaþiilor.
Licenþa de emisie se acordã, potrivit art. 14 alin. (1) din lege, pentru o perioadã de 5 ani în
domeniul radiodifuziunii, cu respectarea criteriilor pentru departajarea participanþilor, prevãzute de
art. 12 alin. (4) din legea menþionatã.
Pe de altã parte, la atribuirea licenþei de emisie se au în vedere criteriile cuprinse în Decizia
nr. 3 a C.N.A. din 4 august 1992, anexa nr. 4.
În urma dezbaterilor publice desfãºurate conform art. 32 alin. (3) din lege, în trimestrul IV/1994,
constatând îndeplinite condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi de deciziile elaborate de Consiliul
Naþional al Audiovizualului în aplicarea legii, acesta delibereazã, în baza art. 29 din lege, ºi, prin
vot secret,
DECIDE:

Art. 1. Ñ Acordã licenþã de emisie pentru radiodifuziune urmãtorilor solicitanþi:
Nr.
crt.

Denumirea societãþii
comerciale

1. LOHN Ñ S.R.L.

Nr.
dosarului

Sediul

253R

BAIA MARE

2. EX-TOUR-SILVANA
Ñ S.R.L.
3. EXPRESIV Ñ S.R.L.
4. CVINTET TEÐRA Ñ S.R.L.
5. NORDÐEST Ñ S.R.L.
6. RADIO TÂMPA Ñ S.R.L.
7. FILMCOM Ñ S.R.L.
8. RADIO Ñ S.R.L.

286R
306R
245R
279R
287R
292R
297R

HAÞEG
BUCUREªTI
BÂRLAD
IAªI
BRAªOV
BRAªOV
BRAªOV

9. VOX-T Ñ S.R.L.

356R

IAªI

324R
342R
268R
367R
325R

BUCUREªTI
BRAªOV
BUCUREªTI
BUCUREªTI
BUCUREªTI

10.
11.
12.
13.
14.

RADIO XXI Ñ S.R.L.
BRUTUS Ñ S.R.L.
RADIO XXI Ñ S.R.L.
RADIO XXI Ñ S.R.L.
RADIO XXI Ñ S.R.L.

Denumirea
staþiei

RADIO
GALAXIA

Loc staþie

BAIA MARE

T5 ABC
HAÞEG
RADIO TOTAL SIGHIªOARA
BÂRLAD
BÂRLAD
NORDÐEST
ROMAN
RADIO TÂMPA FÃGÃRAª
RADIO STAR FÃGÃRAª
RADIO
BRAªOV
FÃGÃRAª
VOXÐT
RADIO
BACÃU
RADIO XXI
DEVA
RADIO 1
DEVA
PETROªANI
RADIO XXI
BOTOªANI
RADIO XXI
ONEªTI

Frecvenþa

92.100*)
66.020*)
89.500*)
91.000*)
72.620*)
88.800*)
67.670*)
88.800*)
71.420*)
102.60*)
102.60*)
89.200*)
1.485*)
89.900*)
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Nr.
crt.

Denumirea societãþii
comerciale

15. RADIO XXI Ñ S.R.L.
16. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.

Nr.
dosarului

Sediul

327R

BUCUREªTI

339R

BUCUREªTI

RADIO XXI

Loc staþie

Frecvenþa

MIERCUREACIUC

87.600*)

RADIO
ROMANTIC

MIERCUREACIUC

87.600*)

UNIPLUS
RADIO

FOCªANI

88.700*)

17. UNICLUB MULTIMEDIA
Ñ S.R.L.

373R

18. FILMCOM Ñ S.R.L.

293R

BRAªOV

RADIO STAR PREDEAL

66.350*)

19. RADIO XXI Ñ S.R.L.

321R

BUCUREªTI

RADIO XXI

SINAIA

92.500*)

20. A.G.I.-SERV Ñ S.R.L.

283R

CONSTANÞA RADIO
DOINA FM

CONSTANÞA

68.960*)

POIANA
BRAªOV

101.90*)

CLUJNAPOCA

92.800*)

21. BRUTUS Ñ S.R.L.

341R

BUCUREªTI

Denumirea
staþiei

BRAªOV
CLUJNAPOCA

RADIO 1

22. COMPEXIT IMPORTEXPORT Ñ S.R.L.

255R

23. L.B.M. AUDIO Ñ S.R.L.

346R

ORADEA

TURDA

71.420*)

24. L.B.M. AUDIO Ñ S.R.L.

347R

ORADEA

ALBA IULIA

97.700*)

25. RADIO XXI Ñ S.R.L.

365R

BUCUREªTI

RADIO XXI

ALBA IULIA

97.700*)

26. RADIO XXI Ñ S.R.L.

264R

BUCUREªTI

RADIO XXI

IAªI

27. DACIA R.T.V. EUROPA
NOVA Ñ S.R.L.

343R

LUGOJ

EUROPA
NOVA

LUGOJ

90.200*)

28. RADIO TÂMPA Ñ S.R.L.

288R

RADIO
TÂMPA

BRAªOV

67.670*)

TIMIªOARA

66.680*)

BUCUREªTI

101.70*)

BRAªOV

29. EXPRESIV Ñ S.R.L.

250R

BUCUREªTI

30. CORPORAÞIA PENTRU
CULTURÃ ªI ARTÃ
INTACT Ñ S.R.L.

386R

BUCUREªTI

C.D. RADIONAPOCA

ROMANTIC

1.602*)

*) Licenþã în partaj.

Art. 2. Ñ În temeiul art. 32 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, dispune publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

Paul Anghel
Bucureºti, 21 decembrie 1994.
Nr. 112.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea licenþelor ºi a brevetelor de turism
Ministrul turismului,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Turismului,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 634/1994 privind acordarea licenþelor ºi a brevetelor de turism,
vãzând proiectul normelor metodologice privind acordarea licenþelor ºi a brevetelor de turism elaborate de Direcþia
generalã a clasificãrii, brevetãrii, licenþierii ºi control servicii turistice,
emite urmãtorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 4
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind acordarea licenþelor ºi a brevetelor de turism cuprinse în anexã,
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele metodologice intrã în vigoare la data
publicãrii lor în Monitorul Oficial al României.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentelor
norme îºi înceteazã aplicabilitatea prevederile Ordinului
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ministrului turismului nr. 102/1993 pentru aprobarea
Instrucþiunilor privind acordarea licenþelor ºi a brevetelor
de turism.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã a clasificãrii, brevetãrii,
licenþierii ºi control servicii turistice va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.

Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Bucureºti, 16 noiembrie 1994.
Nr. 207.

ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind acordarea licenþelor ºi a brevetelor de turism
CAPITOLUL I
Reglementãri generale
1.1. Normele metodologice privind acordarea licenþelor ºi
a brevetelor de turism se aplicã persoanelor juridice ºi fizice
care desfãºoarã activitate de turism în România.
1.2. Prin aplicarea acestor norme se urmãreºte asigurarea protecþiei turiºtilor ºi a cadrului adecvat pentru o
concurenþã loialã între persoanele juridice ºi fizice care desfãºoarã activitate de turism.
1.3. Licenþele ºi brevetele de turism se elibereazã de
Ministerul Turismului. Direcþia generalã a clasificãrii, brevetãrii, licenþierii ºi control servicii turistice organizeazã evidenþa
licenþelor ºi a brevetelor de turism eliberate ºi, respectiv, a
celor retrase sau anulate.
CAPITOLUL II
Acordarea licenþelor de turism
2.1. Agenþiile de turism se pot organiza ºi pot funcþiona
în baza licenþei de turism.
Agenþiile de turism sunt unitãþi operative care organizeazã,
oferã ºi vând servicii turistice asigurate de prestatorii direcþi Ñ
hoteluri, restaurante, unitãþi de transport, de tratament etc.
Acestea vând, de regulã, pachete de servicii care grupeazã
în cadrul aceluiaºi program turistic servicii asigurate de mai
mulþi prestatori ºi se ocupã de publicitatea ºi promovarea
acestora, în scopul realizãrii unui profit.
În funcþie de complexitatea obiectului de activitate, agenþiile de turism pot primi licenþã de turism categoria A sau B.
Licenþa de turism categoria A se acordã agenþiilor de
turism care au capacitatea sã desfãºoare urmãtoarele activitãþi:
Ñ organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului internaþional ºi intern;
Ñ vânzarea cãtre turiºti a pachetelor de servicii proprii
ºi a celor contractate cu alte agenþii de turism licenþiate;
Ñ rezervarea ºi comercializarea serviciilor de cazare,
masã, transport, agrement, tratament ºi curã balnearã, asistenþã turisticã (ghizi), închirieri de autoturisme, cu sau fãrã
ºofer, obþinerea de vize turistice etc.;
Ñ rezervarea ºi comercializarea de bilete pentru mijloace
de transport, spectacole ºi manifestãri artistice, sportive sau
la alte activitãþi de divertisment ºi agrement în cadrul sejurului sau programului turistic.

Licenþa de turism categoria B se acordã agenþiilor de
turism care au capacitatea sã desfãºoare urmãtoarele activitãþi:
Ñ organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului intern;
Ñ vânzarea cãtre turiºti a pachetelor de servicii proprii
ºi a celor contractate cu alte agenþii licenþiate;
Ñ rezervarea ºi comercializarea serviciilor de cazare,
masã, transport, agrement, tratament ºi curã balnearã, asistenþã turisticã (ghizi), închirieri de autoturisme, cu sau fãrã
ºofer, obþinerea de vize turistice etc.;
Ñ rezervarea ºi comercializarea de bilete pentru mijloace
de transport, spectacole ºi manifestãri artistice, sportive sau
pentru alte activitãþi de divertisment ºi agrement în cadrul
sejurului sau al programului turistic.
Agenþiile de turism care organizeazã pachete de servicii
pe care nu le comercializeazã direct cãtre turiºti pot primi
licenþe de turism cu unic obiect de activitate, ºi anume:
Ñ licenþã de turism categoria A, cu obiect de activitate:
organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului
internaþional ºi intern, pe care le comercializeazã numai prin
alte agenþii de turism;
Ñ licenþã de turism categoria B, cu obiect de activitate:
organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului
intern, pe care le comercializeazã numai prin alte agenþii de
turism.
2.2. Pentru a primi licenþã de turism, agenþiile de turism
trebuie sã îndeplineascã criteriile minime de licenþiere specifice fiecãrei categorii, prevãzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
2.3. Eliberarea licenþei de turism se solicitã de persoana
juridicã care coordoneazã agenþia de turism cu cel puþin 30
de zile înainte de începerea activitãþii agenþiei, întocmind
urmãtoarea documentaþie:
Ñ cererea de eliberare a licenþei de turism, întocmitã conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme
metodologice;
Ñ copia hotãrârii judecãtoreºti de înfiinþare a agentului
economic sau copia autorizaþiei de funcþionare, dupã caz,
din care sã rezulte obiectul de activitate, iar în situaþia în
care din hotãrârea judecãtoreascã nu rezultã obiectul de activitate se va anexa ºi copia statutului sau a contractului
societãþii;
Ñ copia certificatului de înmatriculare la Registrul
comerþului;
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Ñ dovada constituirii fondului de garanþie (angajament de
platã sau scrisoarea de garanþie bancarã);
Ñ copia brevetului de turism al managerului agenþiei;
Ñ copia contractului de muncã al managerului ce deþine
brevetul de turism, înregistrat la direcþia de muncã ºi protecþie socialã a judeþului sau a municipiului Bucureºti Ñ
camera de muncã, numai dacã acesta este altã persoanã
decât asociaþii societãþii comerciale sau membrii asociaþiilor
familiale;
Ñ copia actului de deþinere a spaþiului;
Ñ fiºa de prezentare a agenþiei de turism, întocmitã conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice;
Ñ macheta comenzii de asigurare servicii utilizatã (voucherul), pentru licenþa de turism categoria A.
2.4. Documentaþia astfel întocmitã se transmite la Direcþia
generalã a clasificãrii, brevetãrii, licenþierii ºi control servicii
turistice din Ministerul Turismului.
Aceastã direcþie verificã la faþa locului, prin Comisia tehnicã pentru eliberarea licenþelor de turism, îndeplinirea criteriilor minime de eliberare a licenþei de turism ºi o redacteazã.
Dupã semnarea de cãtre conducerea ministerului, licenþa de
turism se transmite agentului economic în termen de 30 de
zile de la primirea documentaþiei complete.
În situaþia în care nu sunt îndeplinite criteriile minime de
acordare a licenþei de turism, se comunicã în scris agentului economic, în acelaºi termen, motivul neacordãrii licenþei
de turism.
2.5. Comisia tehnicã este constituitã din specialiºti ai
Ministerului Turismului.
La lucrãrile comisiei tehnice pot participa, la cererea lor,
reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale din turism (Asociaþia
Naþionalã a Agenþiilor de Turism, Asociaþia Hotelierilor,
Asociaþia Cabanierilor). Aceste asociaþii pot acorda asistenþã
de specialitate agenþiilor de turism la întocmirea documentaþiei pentru obþinerea licenþei de turism.
2.6. Licenþele de turism eliberate sunt valabile pe o
perioadã de 5 ani.
Cu minimum 30 de zile înainte de expirarea acestei
perioade, persoana juridicã care coordoneazã agenþia de
turism are obligaþia sã cearã Ministerului Turismului prelungirea valabilitãþii licenþei de turism, anexând acestei cereri
documentaþia prevãzutã la pct. 2.3.
2.7. Persoanele juridice sunt obligate sã solicite eliberarea unei noi licenþe de turism pentru agenþiile de turism licenþiate, în cazul în care acestea nu mai îndeplinesc criteriile
minime pentru categoriile acordate. În acest scop, vor
întocmi documentaþia prevãzutã la pct. 2.3. ºi, împreunã cu
licenþele de turism eliberate anterior, care urmeazã sã fie
anulate, se înainteazã Ministerului Turismului.
2.8. În cazul schimbãrii sediului agenþiei de turism, persoana juridicã, care o coordoneazã, va întocmi urmãtoarea
documentaþie:
Ñ cererea de eliberare a licenþei de turism, întocmitã conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme
metodologice;
Ñ copia actului de deþinere a spaþiului;
Ñ fiºa de prezentare a agenþiei de turism, actualizatã;
Ñ macheta comenzii de asigurare servicii utilizatã (voucherul), în cazul licenþei de turism categoria A;
Ñ licenþa de turism eliberatã anterior, pentru a se menþiona pe aceasta noua adresã ºi pentru a aplica ºtampila
Ministerului Turismului.
2.9. Procedura de eliberare a licenþelor de turism în cazurile
descrise la pct. 2.6., 2.7. ºi 2.8. este aceea prevãzutã la pct. 2.4.
2.10. Contestaþiile asupra deciziilor de neeliberare a licenþelor de turism în situaþiile prevãzute la pct. 2.3., 2.6., 2.7.,
2.8. se rezolvã în termenele ºi cu procedura prevãzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
2.11. Licenþa de turism se afiºeazã la loc vizibil în incinta
agenþiei de turism, pentru a fi cunoscutã de beneficiarii de
servicii.

Pe documentele oficiale (voucher, comenzi etc.) referitoare
la activitatea de turism, emise de persoanele juridice care
coordoneazã agenþii de turism, este obligatoriu a se înscrie
numãrul ºi categoria licenþei de turism.
CAPITOLUL III
Acordarea brevetelor de turism
3.1. Conducerea operativã a agenþiilor de turism, a hotelurilor, motelurilor, campingurilor, satelor de vacanþã ºi cabanelor se va asigura numai de cãtre manageri care posedã
brevete de turism.
Managerul hotelului, motelului, campingului, satului de
vacanþã, cabanei coordoneazã activitãþile de cazare, de alimentaþie, de agrement ºi alte activitãþi care se desfãºoarã
în incinta aceleiaºi unitãþi.
3.2. În funcþie de nivelul ºi complexitatea pregãtirii profesionale a solicitantului, brevetele de turism se acordã pentru urmãtoarele funcþii:
Ñ manageri în activitatea de turism care se acordã persoanelor care îndeplinesc criteriile stabilite în coloana 1 din
anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;
Ñ directori de agenþie de turism de categoria B ºi cabanieri, persoanelor care îndeplinesc criteriile stabilite în
coloana 2 din anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
Persoanele care deþin brevete de manageri în activitatea
de turism pot ocupa oricare dintre funcþiile prevãzute la
pct. 3.1.
Modelul brevetului de turism este prezentat în anexa nr. 6
la prezentele norme metodologice.
3.3. În vederea obþinerii brevetului de turism persoana în
cauzã întocmeºte urmãtoarea documentaþie:
Ñ cererea de eliberare a brevetului de turism (anexa nr. 7
la prezentele norme metodologice);
Ñ curriculum vitae;
Ñ copia actului de certificare a cetãþeniei;
Ñ copii ale actelor de studii ºi de calificare;
Ñ documentele de atestare a perioadei lucrate în turism
(copie dupã cartea de muncã sau dupã legitimaþia de ghid,
vizatã cu ocazia reatestãrilor);
Ñ atestatul de limbã strãinã de circulaþie internaþionalã
(se excepteazã conducãtorii cabanelor ºi ai agenþiilor de
turism categoria B);
Ñ cazierul judiciar;
Ñ caracterizare asupra activitãþii desfãºurate în domeniul
turismului de la ultimul loc de muncã.
3.4. Documentaþia astfel întocmitã se înainteazã Direcþiei
generale a clasificãrii, brevetãrii, licenþierii ºi control servicii
turistice din cadrul Ministerului Turismului care, pe baza verificãrii documentelor ºi a îndeplinirii criteriilor de acordare a
brevetului de turism prevãzute în anexa nr. 5 la prezentele
norme metodologice, propune conducerii ministerului acordarea brevetului de turism solicitat.
În situaþia în care nu este eliberat brevetul de turism, se
comunicã în scris persoanei în cauzã motivul.
Termenul de eliberare a brevetului de turism ºi de comunicare privind neeliberarea brevetului de turism este de 30
de zile de la data primirii documentaþiei complete.
3.5. Brevetele de turism eliberate sunt valabile pe duratã
nelimitatã. Brevetele eliberate pânã la data intrãrii în vigoare
a prezentelor norme sunt ºi rãmân valabile.
3.6. Contestaþiile asupra deciziilor de neeliberare a brevetelor de turism se rezolvã în termenele ºi cu procedura
prevãzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
3.7. Brevetul de turism se afiºeazã la loc vizibil, în incinta
agenþiei de turism sau a hotelului, motelului, campingului,
satului de vacanþã sau cabanei, pentru a fi cunoscut de cãtre
beneficiarii de servicii.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

R O M Â N I A
MINISTERUL TURISMULUI
LICENÞÃ

DE

TURISM

Categoria ................................................ valabilã pânã la data de ..........................................
Agenþia de turism ................................................., situatã în ..................................................,
(sediul)

aparþinând de .........................................................................................., are condiþii materiale ºi capa(denumirea agentului economic)

citate profesionalã de a desfãºura urmãtoarele activitãþi turistice:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prezenta licenþã a fost eliberatã conform prevederilor ............................................................. ºi
documentaþiei înregistrate la Ministerul Turismului cu nr. ...........
...........................................
(semnãtura ºi ºtampila)
Nr. ............
Bucureºti, ..................... 199...
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
CR ITERII MINIME

pentru eliberarea licenþei de turism
Nr.
crt.

Criterii

1. Persoana juridicã de care aparþine agenþia de turism trebuie:
Ñ sã deþinã documentele legale de constituire
Ñ sã aibã prevãzut în obiectul de activitate servicii turistice
2. Persoanele juridice sã fie înregistrate la Registrul comerþului
3. Starea ºi aspectul clãdirii în care funcþioneazã agenþia
4. Amplasarea agenþiei de turism în clãdire:
Ñ la parter sau mezanin uºor accesibil1)
Ñ la celelalte niveluri Ñ cu excepþia subsolurilor ºi mansardelor Ñ
5. Suprafaþa comercialã a agenþiei2)
Ñ peste 20 m2
Ñ peste 6 m2
6. Suprafaþa comercialã este folositã în exclusivitate pentru turism3)
7. Accesul în agenþie prin intrare separatã
8. Grup sanitar pentru personal
9. Managerul agenþiei de turism sã fie posesor de brevet de turism4)
10. Personalul operativ de specialitate care lucreazã cu turiºtii sã fie
calificat5)
11. Personalul operativ care lucreazã cu turiºtii sã fie cunoscãtor de
limbi strãine de circulaþie internaþionalã
12. Asigurarea de ghizi calificaþi corespunzãtor acþiunii desfãºurate6)
13. Constituirea garanþiei financiare
14. Sã utilizeze mijloace de transport de la agenþi economici posesori
de licenþã de transport
15. Sã utilizeze numai autocare clasificate7)
16. Sã asigure servicii de cazare ºi masã numai în unitãþi posesoare
de certificate de clasificare elaborate de Ministerul Turismului
17. Sã afiºeze la loc vizibil preþurile, tarifele ºi comisioanele practicate,
programele turistice ºi condiþiile generale de vânzare, conform modelului-cadru recomandat de Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor de
Turism (A.N.A.T.)
18. Sã asigure existenþa în fiecare agenþie de turism a unei cãrþi de
impresii, numerotatã ºi parafatã

Categoria licenþei de turism
A
B

x
x
x
foarte
bunã

x
x
x
corespunzãtoare

x
Ñ

x
x

x
Ñ
x
x
x
x

Ñ
x
Ñ
x
Ñ
x

100%
50%, dar
cel puþin
un lucrãtor
pe schimb
x
x

50%

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Nr.
crt.

Categoria licenþei de turism
A
B

Criterii

19. Sã utilizeze vouchere tip, realizate conform recomandãrilor A.N.A.T.
20. Sã dispunã de mobilier de birou
21. Sã dispunã de mijloace de telecomunicaþii:
Ñ telefon ºi fax sau telex
Ñ telefon

x
x

Ñ
x

x
Ñ

Ñ
x

1) Pot fi acceptate ºi alte amplasamente dacã sunt situate în clãdiri cu destinaþie comercialã, turisticã sau pentru
birouri.
Pentru agenþiile de turism care nu desfãºoarã activitate de vânzare directã cãtre turiºti, criteriul este facultativ.
2) Pentru agenþiile de turism care nu desfãºoarã activitate de vânzare directã cãtre turiºti, criteriul este facultativ.
3) Cu excepþia activitãþii de schimb valutar desfãºuratã potrivit prevederilor legale.
4) În situaþia în care persoana brevetatã pãrãseºte agenþia de turism prin demisie sau din motive de forþã majorã
se va angaja altã persoanã brevetatã, în termen de 60 de zile.
5) Sã fie absolvent al uneia dintre urmãtoarele forme de învãþãmânt:
Ñ facultate de turism;
Ñ liceu sau clasã cu profil de turism;
Ñ ºcoli postliceale cu profil de turism;
Ñ curs de formare/calificare în funcþia de agent de turism organizat de Institutul Naþional de Formare ºi Management
pentru Turism sau de agenþi economici ºi unitãþi de învãþãmânt superior, acreditate pe baza normelor metodologice elaborate
de Ministerul Turismului, sau în unitãþi de învãþãmânt turistic din þãri care acordã reciprocitate cetãþenilor români.
Cursul de formare/calificare trebuie urmat în maximum 3 ani de la data publicãrii prezentelor norme în Monitorul
Oficial al României.
6) Posesori de atestate de ghizi.
7) Dupã intrarea în vigoare a actului normativ care reglementeazã clasificarea acestora.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

........................................
(Denumirea agentului economic)

CERERE DE ELIBERARE A LICENÞEI DE TURISM

Domnule ministru,
..........................................................................................................................................................,
(denumirea agentului economic)

cu sediul în localitatea ................................., str. ............................................... nr. ....., sectorul,
judeþul
reprezentat prin ............................................................, în calitate de ..............................................,

(administrator, preºedinte, director)

vã rog sã aprobaþi eliberarea licenþei de turism, categoria ................ pentru ......................................,
(denumirea agenþiei de turism)

amplasatã în localitatea .................................................., str. ................................ nr. ....., sectorul .........,
judeþul ............, în vederea desfãºurãrii urmãtoarelor activitãþi turistice1)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Declar cã sunt îndeplinite în totalitate criteriile de licenþiere stabilite de Ministerul Turismului,
pe care le vom respecta pe toatã perioada desfãºurãrii activitãþii de turism.
Anexãm urmãtoarele documente2):
Semnãtura,
L.S.
Data ...........................

1) Se vor indica serviciile turistice care constituie obiectul de activitate al agenþiei de turism.
2) Se vor enumera, dupã caz, documentele prevãzute la unul dintre pct. 2.3., 2.6., 2.7., 2.8.
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

FIªA DE PREZENTARE

a agenþiei de turism
............................................................
1. Denumirea agentului economic ................................................................................................
2. Sediul agentului economic .......................................................................................................
3. Nr. certificatului de înmatriculare la Registrul comerþului ......................................................
4. Capitalul social .........................................................................................................................
5. Sediul agenþiei ..........................................................................................................................
6. Activitatea desfãºuratã de agenþie ..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Personal total ................................ din care, calificat1) .........................................................
8. Personal cunoscãtor de limbi strãine de circulaþie internaþionalã (se vor anexa atestatele.)
..........................................................................................................................................................
9. Starea clãdirii (foarte bunã, bunã) ..........................................................................................
10. Amplasarea în clãdire a spaþiului agenþiei (parter, mezanin sau etajul I, etaje superioare)
...........................................................................................................................................................
11. Starea spaþiului comercial ........................................................................................................
12. Suprafaþa spaþiului comercial (m2) ..........................................................................................
13. Echipamente din dotare ...........................................................................................................
14. Telefon ......................................................................................................................................
15. Telex/Fax ...................................................................................................................................
Semnãturã autorizatã
.............................................
1) Se vor anexa în copie actele de calificare.

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
CRITERII MINIME

pentru eliberarea brevetului de turism
Funcþia
Nr.
crt.

Manager
în
turism

Director agenþie
de turism
categoria B +
cabanier

x
x

x
x

x

Ñ

x

x

2 ani

1 an

x

x

x

x

3 ani

2 ani

x

x

x

x

3 ani

2 ani

Criterii

1. Cetãþenie
Sã îndeplineascã una dintre condiþiile:
Ñ sã fie cetãþean al României sau al Republicii Moldova
Ñ cetãþenii strãini sã aibã domiciliul permanent în România
2. Pregãtire profesionalã
2.1. Sã fie posesor al unui atestat de limbã strãinã de circulaþie internaþionalã1)
2.2. Sã îndeplineascã una dintre condiþiile:
2.2.1. sã fie absolvent al unei facultãþi acreditate cu profil de turism
2.2.2. sã fie absolvent de învãþãmânt superior2) ºi:
Ñ sã facã dovada unei activitãþi în turism3) de
minimum
Ñ sã fie absolvent al unui curs de formare managerialã în industria hotelierã ºi turisticã, specific
funcþiei4)
2.2.3. sã fie absolvent al unei ºcoli postliceale în domeniul turismului cu durata de 1Ñ2 ani2) ºi:
Ñ sã facã dovada unei activitãþi în turism3) de minimum
Ñ sã fie absolvent al unui curs de formare managerialã în industria hotelierã ºi turisticã specific
funcþiei4)
2.2.4. sã fie absolvent al unui liceu cu profil de turism
sau hotelier2), ºi:
Ñ sã facã dovada unei activitãþi în turism3) de minimum
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Funcþia
Nr.
crt.

Manager
în
turism

Director agenþie
de turism
categoria B +
cabanier

x
x

x
x

5 ani

3 ani

x
Ñ

x
x

Ñ

3 ani

x
x

x
x

Criterii

Ñ sã fie absolvent al unui curs de formare managerialã în industria hotelierã ºi turisticã, specific
funcþiei4)
2.2.5. sã fie absolvent de liceu2) ºi:
Ñ sã facã dovada unei activitãþi în turism3) de minimum
Ñ sã fie absolvent al unui curs de formare managerialã în industria hotelierã ºi turisticã, specific
funcþiei4)
2.2.6. sã fie absolvent de ºcoalã profesionalã5) ºi:
Ñ sã facã dovada unei activitãþi în funcþia de cabanier de minimum
3. Sã posede recomandare favorabilã de la ultimul loc de muncã
din domeniul turismului
4. Cazier juridic
Ñ sã nu fi suferit condamnãri pentru gestiune frauduloasã,
abuz de încredere, fals, înºelãciune, delapidare, mãrturie
mincinoasã, dare ºi luare de mitã, precum ºi alte infracþiuni cu caracter economic, incompatibile cu funcþia pentru
care se solicitã brevetul de turism

1) Atestatul trebuie sã fie eliberat de o catedrã de limbi strãine de la institute de învãþãmânt superior acreditate de
Ministerul Învãþãmântului sau de Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru Turism.
Se excepteazã:
Ñ absolvenþii unor forme de învãþãmânt cu predare într-o limbã de circulaþie internaþionalã;
Ñ absolvenþii facultãþilor de filologie, turism ºi relaþii internaþionale;
Ñ absolvenþii unor cursuri postuniversitare de limbi strãine ºi ai unor cursuri de ghizi-interpreþi.
Cetãþenii strãini trebuie sã depunã atestat de limba românã, eliberat de o catedrã de specialitate.
2) Inclusiv al instituþiilor de învãþãmânt din þãri care acordã reciprocitate cetãþenilor români.
3) Îndeplinind una dintre urmãtoarele funcþii: ºef de unitate, ghid turistic, agent de turism, recepþioner, funcþionar
economic, economist, tehnolog alimentaþie publicã, cabanier, precum ºi orice funcþii de conducere în societãþi comerciale
din domeniul turismului.
4) La Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru Turism, la alte instituþii de învãþãmânt acreditate de
Ministerul Învãþãmântului ºi cu programe elaborate de Ministerul Turismului sau la alte unitãþi de învãþãmânt din domeniul
hotelier sau al turismului din þãri care acordã reciprocitate cetãþenilor români. Cursul de formare managerialã trebuie efectuat
în maximum 3 ani de la data publicãrii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României.
5) Numai persoanele care conduc operativ cabane.

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

R O M Â N I A
MINISTERUL TURISMULUI

BREVET

DE

TURISM

În baza..................................................., se elibereazã prezentul brevet de turism
d-lui/d-nei......................., nãscut(ã) în anul..........., luna............., ziua..............., în localitatea.............................................................., judeþul.............................., prin care i se atestã capacitatea de a îndeplini funcþia de.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(Semnãtura ºi ºtampila emitentului)

Nr.....
Bucureºti, ........199..
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ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

CERERE

de eliberare a brevetului de turism
Domnule Ministru,
Subsemnatul (a)..................................................., nãscut (ã) în localitatea........................................,
judeþul......................, la data de.........., domiciliat(ã) în..........................................................................
(se va completa adresa completã)

..........................................................................................................................................................,
vã rog sã binevoiþi a dispune eliberarea brevetului de turism pentru funcþia de*)...............................................
Declar cã îndeplinesc în totalitate criteriile de brevetare stabilite de Ministerul Turismului, pe
care le voi respecta pe toatã perioada desfãºurãrii activitãþii de turism.
Anexez urmãtoarele documente**):
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Semnãtura,
Data..............................
*) Se va completa funcþia (manager în activitatea de turism, director agenþie de turism categoria B sau cabanier).
**) Se vor enumera toate documentele prevãzute la pct. 3.3. din cap. III al normelor metodologice pentru obþinerea
brevetului de turism.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANÞELOR

Nr. 2.562/AN/10.X.1994

Nr. 185.053/3.XI.1994
NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 547/1994
privind unele mãsuri de protecþie socialã a locuitorilor din Delta Dunãrii

În baza dispoziþiilor art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 547/1994 privind unele mãsuri de protecþie socialã a locuitorilor din Delta Dunãrii, se emit prezentele norme metodologice.
1. Potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 547/1994,
persoanele fizice cu domiciliul în localitãþile din Delta Dunãrii,
specificate în anexa nr. 1 la aceasta, beneficiazã de tarife
reduse pentru transportul fluvial efectuat cu nave clasice clasele I ºi a-II-a.
Totodatã, beneficiazã de tarife reduse ºi persoanele fizice
cu reºedinþa în localitãþile menþionate în anexa nr. 1 la hotãrâre, care desfãºoarã o activitate cu caracter social sau economic, cum sunt: învãþãtorii, profesorii, cadrele medicale Ñ
inclusiv farmaciºtii Ñ, funcþionarii publici, salariaþii din silviculturã, agriculturã, industrie, construcþii, transporturi, turism,
comerþ, gospodãrie comunalã, agenþii ecologi, slujitorii cultelor, cadrele de poliþie, grãnicereºti ºi vamale.
Cãlãtorii vor face dovada cã sunt locuitori ai Deltei
Dunãrii pe baza unor legitimaþii speciale prevãzute cu fotografie, care vor fi eliberate în cel mult 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentelor norme
metodologice de cãtre consiliile locale ale localitãþilor menþionate în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 547/1994,
sub supravegherea Consiliului Judeþean Tulcea.
Pânã la eliberarea acestor legitimaþii, biletele cu tarif redus
vor fi emise pe baza buletinului de identitate, iar pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pe baza certificatului de naºtere.
2. Diferenþa dintre tarifele la nivelul costurilor ºi cele
reduse pentru transportul fluvial de cãlãtori se acoperã de
la bugetul de stat.
Tarifele reduse ºi cele la nivelul costurilor sunt stabilite
pe zone kilometrice tarifare ºi fac obiectul anexei nr. 2 la
hotãrâre.

De asemenea, se subvenþioneazã de la bugetul de stat
cheltuielile ocazionate de transportul fluvial al mãrfurilor ºi
al produselor de strictã necesitate, prevãzute în anexa nr. 3
la hotãrâre, efectuat din municipiul Tulcea cãtre localitãþile
stabilite în anexa nr. 1 la hotãrâre.
Tarifele de transport pentru marfã ºi produsele de strictã
necesitate se vor negocia cu beneficiarii serviciilor de transport sub supravegherea direcþiei generale a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþeanã.
Diferenþa dintre tarifele la nivelul costurilor pentru transportul de cãlãtori, precum ºi pentru costul transporturilor mãrfurilor ºi cele reduse pentru transportul fluvial de cãlãtori,
precum ºi pentru costul transportului mãrfurilor prevãzut la
art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 547/1994 se acoperã în
limita fondurilor aprobate cu aceastã destinaþie prin bugetul
Ministerului Transporturilor.
3. În vederea înscrierii în bugetul de stat a sumelor necesare pentru acoperirea diferenþelor de tarif, se va proceda
astfel:
3.1. Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului
de stat, agenþii economici care efectueazã transporturi de
cãlãtori ºi mãrfuri în Delta Dunãrii vor solicita înscrierea în
bugetul de stat a necesarului de subvenþii, dupã modelele
prezentate în anexele nr. 1 ºi 2 la prezentele norme
metodologice, fãcând totodatã ºi defalcarea pe trimestre a
sumelor respective.
Documentaþiile se vor depune la Ministerul Transporturilor,
Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare, în termenele
prevãzute de Legea nr. 10/1991 privind finanþele publice.
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3.2. Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare din
Ministerul Transporturilor va verifica, va analiza ºi va centraliza datele prezentate care au stat la baza fundamentãrii
diferenþelor de tarif ºi apoi le va cuprinde în proiectul de
buget al Ministerului Transporturilor.
3.3. Pentru subvenþiile aprobate pentru diferenþele de tarif,
Ministerul Transporturilor deschide credite bugetare, potrivit
normelor în vigoare, la care anexeazã documentaþia justificativã.
4. Pentru acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea diferenþelor de tarif, se va proceda astfel:
4.1. Acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru
acoperirea diferenþelor de tarif se face în limita prevederilor
bugetare.
4.2. Agenþii economici îndreptãþiþi sã primeascã subvenþii
prezintã la Ministerul Transporturilor Ñ Direcþia generalã
economicã ºi relaþii bugetare, lunar, pânã la data de 5 a
lunii urmãtoare pentru luna expiratã, decontul justificativ
întocmit în douã exemplare, conform modelelor din anexele
nr. 1 ºi 2 la prezentele norme metodologice.
Decontul justificativ trebuie vizat, în prealabil, pentru exactitate, de cãtre direcþia de control financiar din cadrul direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat a judeþului respectiv. Pentru transportul mãrfurilor ºi produselor de strictã necesitate, documentele vor fi avizate în
prealabil de autoritãþile administraþiei publice judeþene.
Dupã verificare ºi analizã, Ministerul Transporturilor Ñ
Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare (D.G.E.R.B.)
asigurã, pe fiecare agent economic, acordarea subvenþiei care
se vireazã cu dispoziþie de platã din contul de cheltuieli
bugetare al Ministerului Transporturilor în contul curent al
agentului economic respectiv.
4.3. Agenþii economici rãspund de întocmirea corectã a
deconturilor, iar pentru sumele prevãzute ºi încasate în plus
faþã de cât se cuvenea, se aplicã dispoziþiile legale corespunzãtoare.
4.4. La finele anului bugetar se procedeazã potrivit instrucþiunilor Ministerului Finanþelor privind încheierea exerciþiului
bugetar.
5. În scopul încasãrii diferenþelor de tarif la transportul
fluvial de cãlãtori efectuat cu nave clasice pentru localnicii
din Delta Dunãrii, se va proceda astfel:
5.1. Agentul economic prestator (Societatea Comercialã
,,NavromÒ Ñ S.A. Galaþi) va þine o evidenþã strictã a biletelor emise la tarife reduse.
5.2. Diferenþele de tarif se acordã numai pentru transporturile efectuate prin curse regulate de cãlãtori.
5.3. Pentru tarifele reduse se vor utiliza bilete distincte
de cele folosite pentru cursele de pasageri efectuate în afara
Deltei Dunãrii.
Pânã la emiterea biletelor distincte de cãlãtorie pentru
cursele de pasageri din Delta Dunãrii, deconturile justificative se vor întocmi pe baza biletelor de cãlãtorie emise ºi
utilizate de agenþii economici care au efectuat transportul.
Pentru determinarea sumelor ce urmeazã sã fie acoperite prin subvenþii de la bugetul de stat pentru transportul
localnicilor din Delta Dunãrii se vor lua în calcul biletele de
cãlãtorie emise pentru pasageri începând cu data de 1 ianuarie 1994, conform prevederilor pct. 4 din nota la anexa
Hotãrârii Guvernului nr. 179/1993.
Pentru sumele ce urmeazã sã fie acoperite de la bugetul de stat reprezentând subvenþii aferente transportului de
mãrfuri în Delta Dunãrii se vor lua în calcul biletele de transport marfã emise începând cu data de 28 septembrie 1994,
data publicãrii în Monitorul Oficial al României a Hotãrârii
Guvernului nr. 547/1994.
5.4. Casele de bilete care deservesc cursele efectuate în
Delta Dunãrii vor þine o evidenþã strictã a biletelor emise cu

tarif redus, iar zilnic vor întocmi un borderou separat pentru încasãrile din vânzarea biletelor cu tarif redus.
Lunar, pe baza borderourilor zilnice, vor întocmi un centralizator care va cuprinde distinct, pe clase ºi pe zone kilometrice tarifare, numãrul de bilete cu tarif redus vândute,
preþul unitar (redus) ºi valoarea totalã a biletelor vândute.
5.5. Centralizatoarele lunare ale biletelor cu tarif redus ale
fiecãrei case de bilete se înainteazã Societãþii Comerciale
,,NavromÒ Ñ S.A. Galaþi. Dupã verificare, societatea comercialã sus-menþionatã le va centraliza, completând formularulmodel prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice, iar dupã obþinerea avizului Direcþiei de control financiar din cadrul Direcþiei generale a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat a judeþului Galaþi, va înainta
douã exemplare Ministerului Transporturilor Ñ Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare Ñ, în vederea încasãrii
diferenþelor de tarif.
6. Pentru încasarea diferenþelor de tarif la transportul fluvial al mãrfurilor ºi produselor de strictã necesitate, se va
proceda astfel:
6.1. Beneficiazã de transport subvenþionat de la bugetul
de stat numai mãrfurile ºi produsele de strictã necesitate
nominalizate în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului
nr. 547/1994, destinate aprovizionãrii localitãþilor din interiorul
Deltei Dunãrii, atunci când sunt transportate din municipiul
Tulcea cãtre localitãþile stabilite în anexa nr. 1 la hotãrâre.
În aceleaºi condiþii, beneficiazã de subvenþii ºi transporturile efectuate cu mijloace de transport fluviale proprii ale
agenþilor economici care desfac mãrfurile, pe baza documentelor justificative prezentate.
6.2. Transporturile se vor efectua numai în baza unei
comenzi din care sã rezulte, printre altele, felul mãrfii, cantitatea ce urmeazã a fi transportatã ºi relaþia de transport.
Pentru transportul mãrfurilor cu navele de pasageri,
comanda trebuie vizatã de Agenþia ,,NavromÒ Tulcea. În astfel de cazuri, transportul produselor respective se va tarifa
la tariful fluvial de mesagerii.
6.3. Lunar, agentul economic prestator, în vederea încasãrii diferenþelor de tarif la transportul fluvial al mãrfurilor ºi
produselor de strictã necesitate efectuate în luna expiratã,
va completa o situaþie, dupã modelul prevãzut în anexa nr. 2
la prezentele norme metodologice.
În acest formular, în coloana 7 ,,Total valoare tarif de transportÒ se vor înscrie numai tarifele de transport, exclusiv T.V.A.
ºi altele, acestea din urmã încasându-se direct de la
beneficiarul transportului, iar în coloana 9 ,,Tarif redus încasat de la beneficiarÒ, atât timp cât costul transportului este
subvenþionat în întregime de la bugetul de stat, nu se va
înscrie nici o cifrã, trãgându-se linie.
Dupã totalizare ºi dupã obþinerea avizului din partea
Consiliului Judeþean Tulcea ºi a avizului din partea direcþiei
de control financiar din cadrul direcþiei generale a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat a judeþului respectiv,
agentul economic va înainta douã exemplare Ministerului
Transporturilor Ñ Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare, în vederea încasãrii diferenþei de tarif.
7. Înregistrarea în contabilitatea agenþilor economici a diferenþelor de tarif primite de la bugetul de stat urmeazã a se
efectua astfel:
5121 ,,Disponibil la bancã în leiÒ = 741 ,,Venituri din subvenþiiÒ cu sumele trecute la venituri, lunar, reprezentând diferenþele de tarif încasate.
Prezentele norme metodologice se aplicã începând cu
data intrãrii în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 547/1994*)
privind unele mãsuri de protecþie socialã a locuitorilor din
Delta Dunãrii, respectiv 28 septembrie 1994.

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

*) Hotãrârea Guvernului nr. 547/1994 privind unele mãsuri de protecþie socialã a locuitorilor din Delta Dunãrii a fost publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 28 septembrie 1994.
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ANEXA Nr. 1

AVIZAT,
D.G.F.P.C.F.S.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercialã ,,NavromÒ Ñ S.A. Galaþi
Nr..........din.......
DECONTUL JUSTIFICATIV

privind calculul subvenþiilor acordate de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenþelor de tarif
la biletele de transport fluvial cu nave clasice al persoanelor din Delta Dunãrii
pe luna........199.....
Nave clasice clasa a II-a

Zona
kilometricã
tarifarã

0

Nave clasice clasa I

Total
Tarif unitar pe bilet
Tarif unitar pe bilet
de
Numãr
Numãr
Subvenþie
Subvenþie încasat
de
de
totalã
totalã
de la
bilete
bilete
pentru
pentru
de
de
bugetul
diferenþã
diferenþã
vândute
vândute
acoperirea redus
acoperirea redus
acordat
acordat de stat
(2Ð3)
(7Ð8)
cu tarif
cu tarif
costurilor
costurilor
(1 x 4)
(6 x 9)
(5+10)
redus
redus
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pânã la 5
6Ñ 10
11Ñ 20
21Ñ 30
31Ñ 40
41Ñ 50
51Ñ 60
61Ñ 70
71Ñ 80
81Ñ 90
91Ñ100
101Ñ120
TOTAL:
Director,

Director economic,
ANEXA Nr. 2

AVIZAT,
AGENTUL ECONOMIC .............................

D.G.F.P.C.F.S. .......................

Nr. ..................... din............................
De acord,
Consiliul Judeþean Tulcea
DECONTUL JUSTIFICATIV

privind calculul diferenþelor de tarif la transportul fluvial al mãrfurilor
ºi produselor de strictã necesitate destinate aprovizionãrii locuitorilor din Delta Dunãrii
pe luna.....199.....

Nr.
crt.

Nr. ºi data
documentului de
transport

0

1

Beneficiar

Relaþia
de
transport

Felul
mãrfii
transportate

Cantitatea
transportatã
(tone)

Tarif
pe
tonã

2

3

4

5

6

Total
Tarif
valoare
redus
Reducere
tarif de
încasat
acordatã
transport
de la
(5 x 6)
beneficiar
7

8

9

TOTAL:
Director,

Director economic,
(Contabil ºef)
«

Diferenþã
tarif de
încasat de
la bugetul
de stat
(7 Ð 9)
10
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