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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind regimul proiectãrii, avizãrii, aprobãrii ºi executãrii obiectivelor noi de investiþii
ce se realizeazã de cãtre Banca Naþionalã a României ºi de Casa de Economii ºi Consemnaþiuni
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ Documentaþiile tehnico-economice pentru
obiectivele noi de investiþii ce se realizeazã ºi se finanþeazã de cãtre Banca Naþionalã a României ºi de Casa de

Economii ºi Consemnaþiuni, din fondurile constituite potrivit
legii, se aprobã, cu acordul prealabil al Ministerului
Finanþelor, de cãtre Guvern, pentru valori mai mari de
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4 miliarde lei, ºi de cãtre Consiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României, respectiv al Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni, pentru valori cuprinse între 500
milioane lei ºi 4 miliarde lei.
Pentru obiectivele noi de investiþii ale cãror valori nu
depãºesc 500 milioane lei, documentaþiile tehnico-economice se aprobã de cãtre unitãþile beneficiare de investiþii,
cu acordul prealabil al Consiliului de administraþie al Bãncii

Naþionale a României, respectiv al Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni.
Art. 2. Ñ Elaborarea documentaþiilor tehnico-economice
ºi executarea lucrãrilor pentru obiectivele noi de investiþii,
prevãzute la art. 1, se fac cu respectarea prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice,
republicatã, ºi ale actelor normative emise în aplicarea
acesteia privind procedurile de organizare a licitaþiilor de
proiectare ºi de achiziþii aferente investiþiilor.

p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Teodor Gavrilã,
secretar de stat

Bucureºti, 2
Nr. 26.

august 1996.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind sprijinirea producãtorilor agricoli în organizarea de exploataþii zootehnice
În temeiul dispoziþiilor art. 7 alin. (2) lit. b) ºi c), precum ºi ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 83/1993,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se acordã credite pe termen mijlociu, cu
dobândã subvenþionatã în proporþie de 70%, producãtorilor
agricoli, persoane fizice sau juridice, care îºi organizeazã,
în capacitãþi de producþie existente ºi/sau prin reamenajarea, modernizarea ºi extinderea acestora, exploataþii zootehnice la dimensiunile minime prevãzute în anexa nr. 1,
în scopul obþinerii ºi livrãrii produselor animale la fondul
pieþei.
(2) Creditele acordate de bãncile comerciale vor fi folosite în scopul procurãrii de efective matcã ºi/sau de creºtere ºi îngrãºare, precum ºi de echipamente ºi materiale
specifice exploataþiilor zootehnice, menþionate în anexa

nr. 2, ºi vor avea perioadele de rambursare prevãzute în
anexa nr. 3, în funcþie de natura investiþiei ºi de specia de
animale.
Art. 2. Ñ (1) Pentru producãtorii agricoli, persoane fizice
sau juridice, care realizeazã exploataþii noi de producþie
zootehnicã, la dimensiunile minime prevãzute în anexa
nr. 4, se acordã credite pe termen lung, cu perioadã de
graþie de un an ºi cu dobândã subvenþionatã în proporþie
de 75%.
(2) Creditele acordate de bãncile comerciale vor fi
folosite în scopul realizãrii de noi adãposturi în zooteh-
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nie ºi vor avea perioadele de rambursare prevãzute în
anexa nr. 5.
Art. 3. Ñ Producãtorii agricoli care realizeazã, potrivit
art. 2, exploataþii noi de producþie zootehnicã vor putea
beneficia ºi de facilitãþile acordate conform prevederilor
art. 1, însã numai dupã finalizarea acestor exploataþii.
Art. 4. Ñ Subvenþiile pentru dobândã la creditele acordate în condiþiile prevãzute la art. 1 ºi 2 se suportã din
bugetul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 5. Ñ Producãtorii agricoli beneficiazã de subvenþionarea dobânzii la creditele contractate în condiþiile art. 1 ºi 2,
pentru realizarea uneia sau a mai multor obiective dintre
cele cuprinse în anexele nr. 1 ºi 4.
Art. 6. Ñ Producãtorii agricoli beneficiazã de prevederile
art. 1 ºi 2, în condiþiile participãrii lor cu mijloace financiare
proprii, în proporþie de minimum 30% din valoarea totalã a
investiþiei.
Art. 7. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentei hotãrâri
atrage rãspunderea juridicã a persoanelor vinovate, dupã
cum urmeazã:
a) folosirea creditelor în alte scopuri decât cele prevãzute ºi/sau nerespectarea proiectului de construcþie aprobat
atrage obligaþia producãtorului agricol de a suporta
dobânda la credite, la nivelul pieþei, de la data acordãrii
acestora;
b) nerambursarea la scadenþã a creditelor bancare
atrage obligaþia producãtorului agricol de a suporta integral
dobânda aferentã creditului nerambursat, la nivelul pieþei;
c) înscrierea în deconturile justificative de date ireale
atrage rãspunderea penalã a producãtorilor agricoli, potrivit
legii;
d) nerespectarea normelor legale de manipulare, pãstrare ºi gestionare a sumelor primite de la bugetul de stat
sub formã de subvenþii, precum ºi a documentaþiilor care
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au stat la baza acestora, de cãtre funcþionarii direcþiilor
generale pentru agriculturã ºi alimentaþie, atrage
rãspunderea materialã, civilã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii;
e) achitarea subvenþiilor de la bugetul de stat în mod
necuvenit, prin înscriere ºi/sau certificare, pe documentele
de acordare, de date sau situaþii nereale, atrage obligaþia
producãtorului agricol de a restitui sumele respective, precum ºi rãspunderea penalã, dupã caz, potrivit legii;
f) schimbarea destinaþiei creditelor acordate atrage obligaþia producãtorilor agricoli de a restitui creditul în termen
de 5 zile de la data constatãrii faptei, cu dobânda zilei ºi o
penalizare de 15% din cuantumul dobânzii la volumul de
credite contractate ºi folosite în alte scopuri;
g) înstrãinarea obiectivelor realizate din credite obþinute
în condiþiile prezentei hotãrâri, înainte de achitarea integralã
a creditului acordat, atrage obligaþia producãtorului agricol
de a achita dobânda la credite, la nivelul zilei, pe întreaga
perioadã;
h) nerespectarea obligaþiilor de serviciu, în legãturã cu
acordarea subvenþiilor, de cãtre persoanele abilitate, atrage
rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a
acestora, dupã caz, potrivit legii.
Art. 8. Ñ Constatarea sãvârºirii faptelor prevãzute la
art. 7 lit. a)Ñg) se face de cãtre persoanele împuternicite
de directorul general al direcþiei generale pentru agriculturã
ºi alimentaþie, iar pentru cele prevãzute la art. 7 lit. h), de
cãtre persoane împuternicite de ministrul agriculturii ºi
alimentaþiei.
Art. 9. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind sprijinirea producãtorilor agricoli în organizarea de exploataþii
zootehnice, prevãzute în anexa nr. 6.
Art. 10. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 25 iulie 1996.
Nr. 598.

ANEXA Nr. 1
DIMENSIUNILE MINIME

ale exploataþiilor zootehnice pentru care se subvenþioneazã,
cu 70%, dobânda la creditele angajate
Ñ 12 capete vaci ºi juninci
Ñ 50 capete tãuraºi la îngrãºat
Ñ 150 capete oi ºi/sau capre adulte ºi tineret ovin
ºi/sau caprin din anul precedent
Ñ 500 capete berbecuþi la îngrãºat

Ñ 25 capete scroafe matcã
Ñ 500 capete porci la îngrãºat
Ñ 1.000 capete gãini ouãtoare
Ñ 10.000 capete pui broiler livraþi pe an.
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ANEXA Nr. 2
LISTA

cu obiectivele pentru care se acordã subvenþii în proporþie de 70% la creditele angajate
III. Procurarea ºi montarea de echipamente
specifice exploataþiilor zootehnice

I. Procurarea de efective matcã de reproducþie
1. Vaci, cu maximum 2 lactaþii încheiate
2. Juninci gestante
3. Tineret femel ovin ºi caprin de reproducþie, în vârstã
de 12Ñ18 luni
4. Tineret mascul ovin ºi caprin de reproducþie, în
vârstã de 12Ñ18 luni
5. Scrofiþe de reproducþie testate, în vârstã de maximum
8 luni
6. Vieruºi de reproducþie testaþi, în vârstã de maximum
8 luni.
II. Procurarea de efective de animale
pentru creºtere ºi îngrãºare
1. Tineret taurin mascul în vârstã de maximum 6 luni
ºi/sau la o greutate vie de maximum 150 kg/cap
2. Tineret ovin mascul la o greutate vie de maximum
15 kg/cap
3. Tineret porcin, mascul ºi femel (grãsuni), la o greutate vie de maximum 20 kg/cap
4. Hibrizi de gãini din rase uºoare (de ouã) din categoriile pui de o zi ºi/sau puicuþe, în vârstã de maximum 18
sãptãmâni
5. Hibrizi de gãini rase grele (de carne), din categoriile pui de o zi, pentru maximum 5 serii de creºtere pe an.

1. Instalaþii de muls mecanic, de depozitare ºi pãstrare,
prin rãcire, a laptelui
2. Instalaþii de tuns mecanic
3. Instalaþii de captare a apei ºi de adãpat
4. Instalaþii de evacuare, colectare ºi transport al dejecþiilor
5. Instalaþii pentru asigurarea factorilor de microclimat în
adãposturile de animale (temperaturã, umiditate relativã a
aerului ºi ventilaþie)
6. Instalaþii pentru conservarea, prelucrarea, transportul
ºi distribuirea furajelor
7. Baterii pentru creºterea pãsãrilor.
IV. Amenajãri tehnologice în spaþii existente
1. Repararea, refacerea sau schimbarea pardoselilor,
tavanelor, pereþilor, uºilor, ferestrelor ºi sistemelor de ventilaþie naturalã
2. Repararea instalaþiilor pentru asigurarea factorilor de
microclimat (încãlzire, luminã, ventilaþie artificialã)
3. Reparaþii la instalaþiile pentru evacuarea dejecþiilor
4. Reparaþii la instalaþiile de captare a apei ºi pentru
adãpat
5. Reparaþii la instalaþiile pentru conservarea, prelucrarea, transportul ºi distribuirea furajelor
6. Compartimentãri ºi recompartimentãri tehnologice în
interiorul grajdului.
ANEXA Nr. 3

DURATA

de rambursare a creditelor pe termen mijlociu
Acþiunea

III. Procurarea de efective matcã de reproducþie
1. Vaci cu maximum 2 lactaþii încheiate
2. Juninci gestante
3. Tineret femel ovin ºi caprin de reproducþie, în vârstã de 12Ñ18 luni
4. Tineret mascul ovin ºi caprin de reproducþie, în vârstã de 12Ñ18 luni
5. Scrofiþe de reproducþie testate, în vârstã de maximum 8 luni
6. Vieruºi de reproducþie testaþi, în vârstã de maximum 8 luni
III. Procurarea de efective de animale pentru creºtere ºi îngrãºare

Durata de rambursare
a creditelor

4
5
3
3
4
4

ani
ani
ani
ani
ani
ani

Sfârºitul perioadei
de îngrãºare când se
livreazã animalele

III. Procurarea ºi montarea de echipamente specifice exploataþiilor
zootehnice
1. Instalaþii de muls mecanic, depozitare ºi pãstrare, prin rãcire,
a laptelui
2. Instalaþii de tuns mecanic
3. Instalaþii de captare a apei ºi de adãpat
4. Instalaþii de evacuare, colectare ºi transport al dejecþiilor
5. Instalaþii pentru asigurarea factorilor de microclimat în adãposturile
de animale (temperaturã, umiditate relativã a aerului ºi ventilaþie)
6. Instalaþii pentru conservarea, prelucrarea, transportul ºi distribuirea
furajelor
7. Baterii pentru creºterea pãsãrilor

5 ani
5 ani

IV. Amenajãri tehnologice în spaþii existente: pardoseli, tavane, pereþi,
instalaþii interioare, compartimentãri (cele cuprinse în anexa nr. 2)

3 ani

5
3
5
5

ani
ani
ani
ani

3 ani
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ANEXA Nr. 4

DIMENSIUNILE MINIME

ale exploataþiilor zootehnice pentru care se subvenþioneazã cu 75% dobânda la creditele angajate
pentru realizarea de investiþii noi pentru adãposturi în zootehnie, inclusiv utilitãþile aferente
II.
Ñ
Ñ
Ñ

Efective de animale:
1.550 capete vaci de lapte ºi tineretul aferent;
1.200 capete tãuraºi la îngrãºat;
1.500 capete oi ºi/sau capre adulte ºi tineretul
aferent;
Ñ 1.500 capete berbecuþi la îngrãºat;
Ñ 0.200 capete scroafe matcã ºi categoriile aferente, în
circuit închis;

Ñ 03.000 capete porci la îngrãºat, în circuit deschis;
Ñ 05.000 capete gãini ouãtoare;
Ñ 50.000 capete pui broiler, livraþi pe an.
II. Fânare, silozuri de furaje, platforme de dejecþii, energie termicã ºi electricã, captãri ºi aducþiuni de apã, canalizare, drumuri interioare în fermã, împrejmuiri ale fermei,
filtre sanitare, dezinfectoare, rampe de încãrcare, bascule.
ANEXA Nr. 5

DURATA

de rambursare a creditelor pe termen lung
Durata de rambursare
a creditelor

Acþiunea

II. Investiþii noi pentru adãposturi ºi hale zootehnice, inclusiv utilitãþile
aferente:
Ñ Adãposturi pentru vaci de lapte ºi pentru tineretul aferent
Ñ Adãposturi pentru tãuraºi la îngrãºat
Ñ Adãposturi pentru oi ºi/sau capre adulte ºi tineretul aferent
Ñ Adãposturi pentru berbecuþi la îngrãºat
Ñ Adãposturi pentru scroafe matcã ºi categoriile aferente în circuit
închis
Ñ Adãposturi pentru gãini ouãtoare
Ñ Adãposturi pentru pui broiler, livraþi pe an
II. Fânare, silozuri de furaje, platforme de dejecþii, energie termicã ºi
electricã, captãri ºi aducþiuni de apã, canalizare, drumuri interioare
în fermã, împrejmuiri ale fermei, filtre sanitare, dezinfectoare, rampe
de încãrcare, bascule

12
10
7
5

ani
ani
ani
ani

8 ani
5 ani
5 ani

5Ñ12 ani

ANEXA Nr. 6
NORME METODOLOGICE

privind sprijinirea producãtorilor agricoli în organizarea de exploataþii zootehnice
Pentru subvenþionarea dobânzilor la creditele angajate
de producãtorii agricoli, în temeiul dispoziþiilor art. 7 alin. 2
lit. b) ºi c) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat
de stat producãtorilor agricoli, în scopul realizãrii de exploataþii zootehnice eficiente, pentru obþinerea ºi livrarea de
produse animale la fondul pieþei, se stabilesc urmãtoarele
norme metodologice:
1. Ñ (1) Efectivele matcã de reproducþie ce vor fi
procurate trebuie sã facã parte din urmãtoarele categorii
biologice:
a) vacile ºi junincile sã aparþinã raselor: Bãlþatã româneascã, Simmental ºi Fleckvieh sau metiºi între acestea,
Bãlþatã cu negru româneascã ºi Holstein negru sau metiºi
între acestea, Brunã ºi Schwyz sau metiºi între acestea,
precum ºi Pinzgau, în rasã purã;
b) tineretul ovin femel ºi mascul sã aparþinã raselor
Merinos, Þigaie, Þurcanã ºi Karakul, precum ºi unor rase
specializate pentru producþia de carne sau de lapte;

c) tineretul caprin femel ºi mascul sã aparþinã raselor
comune din România sau unor rase importate;
d) scrofiþele de reproducþie sã aparþinã uneia dintre
rasele materne în stare purã: Marele alb sau Landrace,
sau sã fie metiºi F1 între aceste douã rase;
e) vieruºii de reproducþie sã aparþinã uneia dintre rasele
paterne, în stare purã: Duroc, Hampshire sau Linia sinteticã-345 Ñ Periº.
(2) Atestarea categoriei biologice din care face parte fiecare animal procurat se efectueazã pe baza unei cereri
adresate de producãtorul agricol interesat oficiilor de reproducþie ºi selecþie a animalelor, care emit un certificat de
origine ºi productivitate, cuprinzând urmãtoarele menþiuni:
specia, categoria, rasa, categoria de metis sau de hibrid,
vârsta, greutatea corporalã la procurare ºi starea fiziologicã, precum ºi alte date necesare pentru aprecierea valorii zootehnice a animalelor.
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2. Efectivele de animale matcã de reproducþie procurate
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii legate de
însuºirile morfoproductive:
a) pentru vaci: sã aibã maximum 2 lactaþii încheiate, o
greutate corporalã de minimum 500 kg, o vârstã de maximum 4 ani ºi jumãtate ºi sã fie apte de reproducþie;
b) pentru juninci: sã aibã o greutate de minimum
450 kg, sã fie cel puþin în luna a treia de gestaþie, la o
vârstã Ñ în acest moment fiziologic Ñ de maximum 31 de
luni, deci sã nu fi fost montatã fecund la o vârstã mai
mare de 22 de luni;
c) pentru tineretul femel ovin ºi caprin de reproducþie:
sã aibã o greutate vie de minimum 30 kg ºi o vârstã de
minimum 12 luni; sã fie în vârstã de maximum 18 luni,
când trebuie sã aibã o greutate vie de minimum 35 kg.
Pentru exemplarele aflate între limitele de vârstã de 12 ºi
18 luni, greutatea corporalã trebuie sã se încadreze între
limitele minime de 30 kg, respectiv de 35 kg;
d) pentru tineretul mascul ovin ºi caprin de reproducþie:
sã aibã o greutate vie de minimum 35 kg ºi o vârstã de
minimum 12 luni; sã fie în vârstã de maximum 18 luni,
când trebuie sã aibã o greutate vie de minimum 45 kg.
Pentru exemplarele aflate între limitele de vârstã de 12 ºi
18 luni, greutãþile corporale trebuie sã aibã o greutate vie
de minimum 45 kg. Pentru exemplarele aflate între limitele
de vârstã de 12 ºi 18 luni, greutãþile corporale trebuie
sã se încadreze între limitele minime de 35 kg, respectiv
de 45 kg;
e) pentru scrofiþele de reproducþie: sã aibã o vârstã de
maximum 8 luni, iar la aceastã vârstã, o greutate de minimum 90 kg. Vârsta la procurare nu poate fi mai micã de
6 luni, iar greutatea mai micã de 60 kg, la aceastã vârstã.
Scrofiþele procurate trebuie sã provinã din ferme de selecþie
autorizate de oficiile judeþene de reproducþie ºi selecþie a
animalelor ºi sã aibã testarea încheiatã;
f) pentru vieruºii de reproducþie: sã aibã o vârstã de
maximum 8 luni, iar la aceastã vârstã, o greutate de minimum 100 kg. Vârsta la procurare nu poate fi mai micã de
6 luni, iar greutatea mai micã de 70 kg, la aceastã vârstã.
Vieruºii procuraþi trebuie sã provinã din ferme de selecþie
autorizate de oficiile judeþene de reproducþie ºi selecþie a
animalelor ºi sã aibã testarea încheiatã;
g) greutatea corporalã minimã ºi vârsta, menþionate la
lit. a), b), c) ºi d), se stabilesc la data procurãrii animalelor,
în prezenþa medicului veterinar de circumscripþie (atunci
când animalele se cumpãrã din târguri ºi de la producãtori
individuali), care rãspunde de exactitatea acestor date,
având obligaþia sã le menþioneze în certificatul de origine
ºi productivitate emis de oficiile de reproducþie ºi selecþie a
animalelor. Pentru animalele procurate de la ferme de elitã,
societãþi comerciale cu capital de stat sau mixt, precum ºi
de la societãþi comerciale ºi asociaþii private, greutatea corporalã ºi vârsta sunt menþionate în certificatele de origine
ºi productivitate emise de oficiile judeþene de reproducþie ºi
selecþie a animalelor;
h) situaþia de ”aptãÒ de reproducþie pentru vaci ºi ”gestantãÒ pentru juninci este stabilitã de medicii veterinari de
circumscripþie, care avizeazã asupra acestor stãri fiziologice
pe certificatele de origine ºi productivitate emise de oficiile
de reproducþie ºi selecþie a animalelor;

i) greutatea corporalã minimã ºi vârsta, menþionate la
lit. a), b), c), d), e) ºi f), se înscriu în documentele emise
de oficiile de reproducþie ºi selecþie a animalelor, prin care
se confirmã ºi categoria de animal testat;
j) animalele procurate, prevãzute la lit. a), b), c), d), e)
ºi f), trebuie sã se înscrie în clasele: ”recordÒ, ”elitãÒ ºi
”clasa IÒ.
3. Ñ (1) Efectivele de animale procurate pentru creºtere
ºi îngrãºare trebuie sã facã parte din urmãtoarele categorii
biologice:
a) tineretul taurin mascul, tineretul ovin mascul ºi tineretul porcin masculi ºi femele (grãsuni) sã aparþinã categoriilor: ”rasã purãÒ, ”metiºiÒ în diferite trepte ºi ”hibriziÒ;
b) hibrizii de gãinã, rase uºoare ºi grele sã provinã din
fermele de selecþie ºi hibridare autohtone, autorizate de
Centrul Naþional de Reproducþie ºi Selecþie a Animalelor.
(2) Atestarea faptului cã animalele procurate, prevãzute
la pct. II din anexa nr. 2 ºi la pct. 3 alin. (1) din prezentele norme metodologice, îndeplinesc condiþiile stabilite se
face de cãtre direcþiile generale pentru agriculturã ºi
alimentaþie, pe baza unei cereri scrise a producãtorului
agricol, la care se anexeazã:
a) copie autentificatã de pe facturi ºi de pe acte de
recepþie, în cazul în care animalele procurate provin de la
societãþi comerciale cu capital de stat sau mixt, de la
societãþi comerciale ºi asociaþii private, persoane juridice;
b) declaraþii, cu tabele anexate, pe rãspunderea proprie
a producãtorului agricol, cu verificare în exploataþia zootehnicã de cãtre reprezentantul direcþiei generale pentru agriculturã ºi alimentaþie ºi cu atestarea, sub semnãturã, în
cazul în care animalele procurate provin din târguri sau de
la producãtori individuali.
4. Ñ (1) Subvenþionarea dobânzilor la creditele angajate
pentru procurarea de echipamente specifice exploataþiilor
zootehnice prevãzute la pct. III din anexa nr. 2 se acordã
cu condiþia ca bunurile procurate sã fie noi.
(2) Atestarea procurãrii bunurilor respective se face pe
baza unei cereri scrise adresate de producãtorul agricol
direcþiei generale pentru agriculturã ºi alimentaþie, care constatã în mod concret existenþa lor fizicã ºi existenþa de
documente certe (facturi, avize de livrare) în proprietatea
celui care adreseazã cererea.
5. Ñ (1) Subvenþionarea dobânzilor la creditele angajate
pentru realizarea de investiþii noi de adãposturi în zootehnie
se va acorda producãtorilor agricoli cu condiþia respectãrii
dimensiunilor minime prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Acordarea acestor credite cu dobândã subvenþionatã
se va face la cererea producãtorilor agricoli, avizatã de
direcþia generalã pentru agriculturã ºi alimentaþie ºi însoþitã
de un proiect de construcþie ºi de un studiu de fezabilitate
executat în condiþiile art. 13 alin. (3) din Legea
nr. 83/1993.
(3) Urmãrirea modului de execuþie a investiþiei, conform
proiectului, se va face de cãtre organele de specialitate ale
direcþiei generale pentru agriculturã ºi alimentaþie ºi ale
bãncii comerciale finanþatoare.
6. Creditele bancare sunt acordate de bãncile comerciale la cererea producãtorilor agricoli, cu respectarea normelor bancare privind garantarea creditelor ºi a altor
condiþii stabilite de acestea.
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7. În vederea stabilirii cu exactitate a dobânzii la aceste
credite ºi a pãrþii din acestea care se subvenþioneazã de la
bugetul de stat, producãtorii agricoli au obligaþia sã solicite,
iar bãncile comerciale sã acorde, potrivit normelor proprii,
în mod distinct, creditele prevãzute.
8. Producãtorii agricoli beneficiari au obligaþia sã organizeze ºi sã conducã o evidenþã separatã a creditelor bancare cu dobândã subvenþionatã.
9. Dobânda subvenþionatã de la bugetul de stat reprezintã 70%, respectiv 75%, din dobânda pieþei la creditele
acordate de bãncile comerciale pentru activitãþile prevãzute
în prezentele norme metodologice.
10. Producãtorii agricoli vor întocmi ºi vor depune lunar
la direcþia generalã pentru agriculturã ºi alimentaþie decontul justificativ (modelele-anexã A ºi B la prezentele norme
metodologice), avizat de banca comercialã creditoare.
La decontul justificativ se va anexa, în copie, contractul
de credit bancar, din care sã rezulte datele la care sunt
scadente ratele de rambursare a creditelor bancare
acordate.
11. Bãncile comerciale creditoare rãspund de realitatea
ºi legalitatea dobânzilor calculate la creditele acordate cu
dobândã subvenþionatã.
12. Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei va asigura acordarea sumelor cuvenite producãtorilor agricoli, potrivit pre-
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vederilor Hotãrârii Guvernului nr. 528/1995 privind acordarea, utilizarea ºi controlul alocaþiilor, primelor, subvenþiilor,
compensaþiilor ºi altor forme de sprijin de la bugetul de
stat, acordate producãtorilor agricoli în baza Legii
nr. 83/1993, precum ºi modificarea unor hotãrâri ale
Guvernului emise în executarea acesteia.
13. Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, prin organele
proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire
ºi de acordare a subvenþiilor de la bugetul de stat pentru
acoperirea a 70%, respectiv 75%, din dobânda calculatã la
creditele acordate, precum ºi modul de organizare ºi de
þinere a evidenþelor la direcþiile generale pentru agriculturã
ºi alimentaþie.
14. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei în contul direcþiilor generale pentru agriculturã
ºi alimentaþie, cu titlu de subvenþii de la bugetul de stat,
vor fi virate de acestea pe bazã de deconturi justificative,
direct în contul din bancã al producãtorilor agricoli.
15. Subvenþiile primite de producãtorii agricoli vor fi utilizate numai în scopurile prevãzute la art. 7 alin. (2) lit. b)
ºi c) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat
producãtorilor agricoli.
Model-anexã A
la normele metodologice

PRODUCÃTORUL AGRICOL .................
BANCA ...................... nr. cont ..............

Nr. .......... din ............................

AVIZAT
D.G.A.A.

Director general,

BANCA COMERCIALÃ

Director general,

DECONT JUSTIFICATIV

privind subvenþiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobânda calculatã la
creditele contractate de producãtorii agricoli pentru procurarea de efective matcã ºi
echipamente specifice exploataþiilor zootehnice pe luna ..................... anul .......

Nr.
crt.

Specificaþia
acþiunii
creditate

0

1

1.
2.
3.
4.

Efectivele
Valoarea
de animale
efectivelor
cumpãrate
Ñ mii lei Ñ
Ñ capete Ñ

2

3

Soldul
mediu zilnic
al creditelor
rambursate
la scadenþã

4

Nivelul
mediu al
dobânzii
practicat la
creditele
din lunã
Ñ % Ñ
5

Volumul
dobânzii calculate de
bancã (col.
4 x col. 5)
Ñ mii lei Ñ

Volumul
dobânzilor
calculate
cu 70%
col. 6 x 70%
100
Ñ mii lei Ñ

Diferenþa de
dobândã ce se
subvenþioneazã
de la bugetul
de stat
Ñ mii lei Ñ

6

7

8

Vaci
Juninci
.................
.................
.................

NOTÃ:
Se vor înscrie, dupã caz, speciile ºi categoriile de animale prevãzute în anexa nr. 2 la
hotãrâre.
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Model-anexã B
la normele metodologice
PRODUCÃTORUL AGRICOL .................
BANCA ...................... nr. cont ..............

Nr. ............. din .........................
AVIZAT
D.G.A.A.

BANCA COMERCIALÃ

Director general,

Director general,

DECONT JUSTIFICATIV

privind subvenþiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobânda calculatã
la creditele contractate de producãtorii agricoli pentru realizarea de noi capacitãþi
de producþie zootehnicã pe luna ....................................... anul .......

Nr.
crt.

Specificarea
noilor
capacitãþi

0

1

1.
2.
3.
4.

..................
..................
..................
..................

Creditul acordat
iniþial
Ñmii lei Ñ

Creditele rambursate
la scadenþã conform
graficului
Ñ mii lei Ñ

Rata anualã
a dobânzii
Ñ % Ñ

3

4

2

Ñ mii lei Ñ

Dobânda
subvenþionatã
din dobânda
calculatã
(75% din coloana 5)
Ñ mii lei Ñ

5

6

Dobânda
calculatã pe
perioada
........................

NOTÃ:
Se vor înscrie, dupã caz, capacitãþile de producþie prevãzute în anexa nr. 3 la hotãrâre.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea imobilului ”Ateliere ºcolareÒ,
situat în oraºul Râmnicu Sãrat, judeþul Buzãu, în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului ”Ateliere ºcolareÒ, situat în oraºul Râmnicu Sãrat,
Str. Independenþei nr. 50, judeþul Buzãu, compus din construcþie ºi terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”Turnãtoria
de FontãÒ Ñ S.A. Râmnicu Sãrat în proprietatea publicã a
statului ºi în administrarea Ministerului Învãþãmântului, pentru Inspectoratul ªcolar al Judeþului Buzãu.

Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
”Turnãtoria de FontãÒ Ñ S.A. Râmnicu Sãrat se diminueazã cu valoarea imobilului prevãzut la art. 1, actualizatã
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994, fãrã micºorarea
cotei de capital aferente Fondului Proprietãþii Private III Ñ
Transilvania.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi, în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
p. Ministrul învãþãmântului,
Ecaterina Andronescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 1996.
Nr. 612.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ”Ateliere ºcolareÒ, care se transmite fãrã platã
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Învãþãmântului
Adresa imobilului

Persoana juridicã
de la care se transmite

Persoana juridicã
la care se transmite

Municipiul
Râmnicu Sãrat,
Str. Independenþei
nr. 50, judeþul Buzãu

Societatea Comercialã
”Turnãtoria de
FontãÒ Ñ S.A.
Râmnicu Sãrat

Ministerul
Învãþãmântului

Caracteristici
tehnice

¥ Clãdire de producþie
cu suprafaþa desfãºuratã de 143 m2
¥ Clãdire de producþie
P+1 cu suprafaþa desfãºuratã de 630 m2
¥ Suprafaþa totalã a terenului Ð 3.000 m2
¥ Valoarea contabilã conform Hotãrârii Guvernului
nr. 500/1994 Ð 292.575 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind plata contribuþiilor voluntare,
în lei, ale României la programele ºi fondurile de dezvoltare
ale O.N.U. pe anul 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã plata contribuþiilor voluntare, în lei, ale României
la programele ºi fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1996, în sumã
de 159.700.000 lei, stabilite pe categorii de programe ºi fonduri, conform
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se suportã din creditele bugetare
aprobate Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1996.
p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 30 iulie 1996.
Nr. 613.
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ANEXÃ
CONTRIBUÞIILE VALUTARE,

în lei, ale României la programele ºi fondurile de dezvoltare ale O.N.U.
Nr.
crt.

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

Contribuþia pe 1996
Ñ lei Ñ

Organizaþia

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)
Fondul Naþiunilor Unite pentru Populaþie (F.N.U.A.P.)
Fondul Naþiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.)
Fondul pentru Dezvoltare Industrialã Ñ O.N.U.D.I. (F.D.I.)
Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu (P.N.U.E.)
Fondul Naþiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor
Fondul O.N.U. pentru ªtiinþã ºi Tehnologie în Folosul Dezvoltãrii
Centrul Naþiunilor Unite pentru Aºezãri Umane (Habitat)
Centrul de Informare ºi Documentare O.N.U. la Bucureºti

123.240.000
4.147.500
8.413.500
6.162.000
4.109.500
1.777.500
2.370.000
1.777.500
7.702.500
T O T A L : 159.700.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
în folosinþa Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului ºi Clujului
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenului proprietate
publicã a statului, în suprafaþã de 1.800 m2, situat în municipiul Cluj-Napoca, judeþul Cluj, identificat potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei Ñ Institutul
de Chimie ”Raluca RipanÒ Cluj-Napoca Ñ, în folosinþa gratuitã, pe duratã nedeterminatã, a Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Vadului, Feleacului ºi Clujului.

Transmiterea terenului are drept scop construirea
Parohiei Ortodoxe Române ”Pogorârea Sfântului DuhÒ din
municipiul Cluj-Napoca, judeþul Cluj.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU

FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanþelor
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat
Bucureºti, 30 iulie 1996.
Nr. 614.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, care se transmite în folosinþa gratuitã
a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului ºi Clujului
Adresa

Municipiul Cluj-Napoca,
judeþul Cluj

Persoana juridicã
de la care se transmite

Persoana juridicã
la care se transmite
în administrare

Ministerul Cercetãrii
ºi Tehnologiei Ñ
Institutul de Chimie
”Raluca RipanÒ
Cluj-Napoca

Arhiepiscopia
Ortodoxã Românã
a Vadului,
Feleacului
ºi Clujului

Caracteristici de identificare
a mijlocului fix

• Suprafaþa: 1.800 m2
• C. F. 26.958 Ñ municipiul Cluj-Napoca
• Nr. topografic 21.358/2/1/3
• Cartierul Eremia Grigorescu
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ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

O R D O N A N Þ A Nr. 8
din 25 iulie 1996
În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare emite urmãtoarea ordonanþã:
În temeiul art. 39 alin. 1 lit. a) ºi al art. 39 alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1993 ºi la cererea
expresã a Consiliului de încredere al CREDIT FOND ºi a reprezentanþilor investitorilor la CREDIT FOND,
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare decide:
Art. 1. Ñ La data prezentei ordonanþe se prelungeºte
cu încã 30 de zile perioada de suspendare a emisiunii ºi
rãscumpãrãrii certificatelor de investitor la CREDIT FOND,
pânã la data de 26 august 1996.
Art. 2. Ñ În aceastã perioadã Consiliul de încredere va
prelua organizarea desfãºurãrii consultãrii investitorilor la
CREDIT FOND ºi informarea clarã ºi corectã a acestora.

Art. 3. Ñ Departamentul control, supraveghere, anchetã
din cadrul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei ordonanþe.
Art. 4. Ñ Prezenta ordonanþã a fost adoptatã în ºedinþa
comisiei din 25 iulie 1996 ºi intrã în vigoare cu data de
29 iulie 1996.

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC

DECIZII ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþelor de emisie pentru televiziune
în trimestrele I ºi II 1996
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 cãtre 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 audiovizualului
nr. 48/1992, în trimestrul IV/1995, constatând îndeplinite condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi
de deciziile elaborate de C.N.A. în aplicarea legii, Consiliul Naþional al Audiovizualului delibereazã,
în baza art. 29 din lege, ºi, prin vot secret,
DECIDE:

Art. 1. Ñ Acordã licenþã de emisie pentru televiziune urmãtorilor solicitanþi:
Denumirea
societãþii comerciale

Nr.
de dosar

S.C. ”ROMSAT
249TV
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”CORPORAÞIA
183TV
PENTRU CULTURÃ
ªI ARTÃ INTACTÒ Ñ S.A.

Sediul

Denumirea
staþiei

Locul
staþiei

Canalul

BUCUREªTI

R.C.N.
CÂMPULUNG
Ñ CÂMPULUNG

32-8P

BUCUREªTI

ANTENA 1

51-6P

VASLUI

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180
Denumirea
societãþii comerciale

S.C. ”T.M.M.
TRADINGÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”PRO TVÒ
Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL NETWORKÒ
Ñ S.A.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL NETWORKÒ
Ñ S.A.
S.C. ”ETALONÒ
Ñ S.R.L.
S.C. ”T.M.M.
TRADINGÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”PRO TVÒ Ñ
S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”T.M.M.
TRADINGÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”PRO TVÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL NETWORKÒ
Ñ S.A.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL NETWORKÒ
Ñ S.A.
S.C. ”CORPORAÞIA
PENTRU CULTURÃ
ªI ARTÃ INTACTÒ Ñ
S.A.
S.C. ”CORPORAÞIA
PENTRU CULTURÃ
ªI ARTÃ INTACTÒ Ñ
S.A.
S.C. ”CORPORAÞIA
PENTRU CULTURÃ
ªI ARTÃ INTACTÒ Ñ
S.A.
S.C. ” T.M.M.
TRADINGÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”PRO TVÒ Ñ
S.R.L.
S.C. ”PRO TVÒ Ñ
S.R.L.
S.C. ”T.M.M.
TRADINGÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”CORPORAÞIA
PENTRU CULTURÃ
ªI ARTÃ INTACTÒ Ñ
S.A.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL NETWORKÒ
Ñ S.A.

Nr.
de dosar

Sediul

Denumirea
staþiei

Locul
staþiei

Canalul

243TV

DEVA

TV VULCAN

VULCAN

23

203TV

BUCUREªTI

PRO TV

45

248TV

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
PREDEAL

POIANA
BRAªOV
PREDEAL

220TV

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
ZALÃU

ZALÃU

32-8P

267TV

TV ETALON
TV DEVA

RÂMNICU
VÂLCEA
DEVA

37-8M

237TV

RÂMNICU
VÂLCEA
DEVA

271TV

BUCUREªTI

PRO TV

DEVA

41

216TV

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
FÃGÃRAª

FÃGÃRAª

28

242TV

DEVA

TV ALBA IULIA

ALBA IULIA

41

208TV
250TV

BUCUREªTI
BUCUREªTI

PRO TV
R.C.N. Ñ
LUPENI

BAIA MARE
LUPENI

27
26-8M

251TV

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ IAªI

IAªI

24-6M

277TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

SIGHIªOARA

36

181TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

TÂRGU JIU

21-8M

184TV

BUCUREªTI

ANTENA 1

TÂRGOVIªTE

33

240TV

DEVA

TV TURDA

TURDA

33-8M

247TV

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
TÂRGOVIªTE

TÂRGOVIªTE

47

268TV

BUCUREªTI

PRO TV

TÂRGOVIªTE

12-4M

264TV

BUCUREªTI

PRO TV

PLOIEªTI

48-8P

238TV

DEVA

HUNEDOARA

24

280TV

BUCUREªTI

TV
HUNEDOARA
ANTENA 1

HUNEDOARA

47

275TV

BUCUREªTI

PIATRANEAMÞ

35-8M

214TV

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
PIATRANEAMÞ
R.C.N. Ñ
BRÃILA

BRÃILA

23-2M

25

34

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.
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MIRCEA BACIU
Bucureºti, 16 iulie 1996.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

13

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþelor de emisie pentru radiodifuziune
în trimestrele I ºi II 1996
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 cãtre 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 5 ani în domeniul radiodifuziunii, 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 audiovizualului
nr. 48/1992, în trimestrul IV/1995, constatând îndeplinite condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi
de deciziile elaborate de C.N.A. în aplicarea legii, Consiliul Naþional al Audiovizualului delibereazã,
în baza art. 29 din lege, ºi, prin vot secret,
DECIDE:

Art. 1. Ñ Acordã licenþã de emisie pentru radiodifuziune urmãtorilor solicitanþi:
Denumirea
societãþii comerciale

S.C. COMPANIA
ROMÂNÃ DE RADIO
ªI TELEVIZIUNEÒ Ñ
S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”MEDIA PROÒ
Ñ S.R.L.
S.C. ”TERRA
RADIOÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C.
”EUROMEDIAÒ Ñ
S.R.L.
S.C. ”RADIO
XXIÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”CLASIC POINT
IMPORT
EXPORTÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”RADIO
MEDITERANA 105Ò Ñ
S.R.L.
S.C. ”RADIO
XXIÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”CHARLIE
COMATÒ Ñ S.A.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”RADIO
XXIÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”MEDIA PROÒ
Ñ S.R.L.
S.C. ”MARIOSERVÒ Ñ
S.R.L.

Nr.
de dosar

Sediul

Denumirea
staþiei

Locul
staþiei

Frecvenþa

553R

BUCUREªTI

RADIO ORION

CÂMPULUNG

96.600

565R

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
CALAFAT

CALAFAT

98.500

468R

BUCUREªTI

PRO FM

SNAGOV

95.900

510R

PIATRANEAMÞ
BUCUREªTI

TERRA
ROMAN
R.C.N. Ñ
TÂRGU
SECUIESC
RADIO UNU

ROMAN

88.300

TÂRGU
SECUIESC
PIATRANEAMÞ

67.580

563R
406R

PIATRANEAMÞ

92.000

446R

BUCUREªTI

RADIO XXI

TURDA

93.100

564R

BUCUREªTI

R.C.N. Ñ
TOPLIÞA

TOPLIÞA

72.200

567R

CLUJNAPOCA

RADIO
UNISON FM

ZALÃU

94.000

566R

BUCUREªTI

R.C.N.ÑSEBIª

SEBIª

70.040

571R

BUCUREªTI

RADIO
MEDITERANA

RÂMNICU
SÃRAT

96.700

399R

BUCUREªTI

RADIO XXI

66.200

393R

CRAIOVA

560R

BUCUREªTI

RADIO
CHARLIE
R.C.N. Ñ
ALEXANDRIA

CLUJNAPOCA
CRAIOVA
ALEXANDRIA

66.920

395R

BUCUREªTI

RADIO XXI

ARAD

1.602

459R

BUCUREªTI

PRO FM

GALAÞI

1.584

538R

FOCªANI

RADIO UNO

FOCªANI

95.400

71.120
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Denumirea
societãþii comerciale

S.C. ”3 TVÒ Ñ S.A.
SOCIETATEA
ROMÂNÃ DE
RADIODIFUZIUNE
SOCIETATEA
ROMÂNÃ
DE RADIODIFUZIUNE
SOCIETATEA
ROMÂNÃ
DE RADIODIFUZIUNE
S.C. ”STUDIOUL
T.V.C.Ò Ñ S.R.L.
S.C. ”WELTCOMÒ Ñ
S.R.L.
S.C. ”DEEAÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”KADETT
TELECOMÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”L.B.M.
AUDIOÒ Ñ S.R.L.
S.C. ”ROMSAT
CARDINAL
NETWORKÒ Ñ S.A.
S.C. ”MEDIA
PROÒ Ñ S.R.L.

Nr.
de dosar

Sediul

Denumirea
staþiei

470R
572R

TIMIªOARA
BUCUREªTI

RADIO COLOR
RADIO
ROMÂNIA

572R

BUCUREªTI

RADIO ROMÂNIA

572R

BUCUREªTI

RADIO ROMÂNIA

456R

PITEªTI

422R

MEDIAª

502R
525R

SATU MARE
DEVA

416R

ORADEA

521R

BUCUREªTI

534R

BUCUREªTI

Locul
staþiei

Frecvenþa

HUNEDOARA

92.100

PITEªTI

68.600

RADIO RING

MEDIAª

93.000

RADIO DEEA
RADIO
CRISTINA
TRANSILVANIA
L.B.M.
R.C.N. Ñ
BRAªOV

ONEªTI
DEVA

69.410
69.650

ORADEA

97.200

BRAªOV

72.110

PRO FM

BRAªOV

70.100

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,

MIRCEA BACIU
Bucureºti, 16 iulie 1996.
Nr. 72.
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