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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAÞIONALÃ PENTRU TURISM

ORDIN
pentru completarea Ordinului preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Turism nr. 7/1999
privind aprobarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate
de cãtre Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism (O.A.C.T.)
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
în temeiul Deciziei nr. 313/1998 ºi al art. 9 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale
Punctul 5 din anexa ”Nivelul tarifelor pentru serviciile
pentru Turism nr. 7/1999 privind aprobarea nivelului tarifelor prestate de O.A.C.T.Ò va avea urmãtorul cuprins:
pentru serviciile prestate de cãtre Oficiul de Autorizare ºi
”5. Acordarea brevetelor de turism
Control în Turism (O.A.C.T.), publicat în Monitorul Oficial al
ºi a atestatelor de ghid ................................ 180.000Ò
României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, se completeazã dupã cum urmeazã:
p. Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Marius Dorin Anton,
vicepreºedinte
Bucureºti, 4 martie 1999.
Nr. 22.
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind regimul de export ºi import al mãrfurilor
Ministrul industriei ºi comerþului,
în baza Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte,
ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ºi a
Legii nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaþiei Mondiale de Comerþ, a
Acordului internaþional privind carnea de bovinã ºi a Acordului internaþional privind produsele lactate, încheiate la
Marrakech la 15 aprilie 1994,
þinând seama de prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ºi al muniþiilor,
având în vedere prevederile Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare, republicatã,
þinând seama de prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agenþilor economici, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 12/1995, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii
Guvernului nr. 157/1996 privind plata la vedere sau pe credit a unor produse ºi grupe de produse care se pot exporta,
în condiþiile legii,
în baza prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor ºi exporturilor de produse strategice, aprobatã prin Legea nr. 93/1994,
având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaþiunilor de importexport care se deruleazã prin cliring, barter ºi cooperare economicã internaþionalã în baza acordurilor comerciale ºi de
plãþi guvernamentale, aprobatã prin Legea nr. 127/1994, ale Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba
negocierea în vederea recuperãrii creanþelor României provenite din activitatea de comerþ exterior ºi cooperare economicã
internaþionalã, derulatã înainte de 31 decembrie 1989, precum ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea
Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitãþilor de încasare a creanþelor României din activitatea de comerþ
exterior ºi alte activitãþi externe derulate în baza acordurilor guvernamentale ºi comerciale înainte de 31 decembrie 1989,
cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 33/1995 privind mãsuri pentru colectarea, reciclarea ºi reintroducerea în circuitul productiv a deºeurilor refolosibile de orice fel,
þinând seama de prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 764/1991 privind unele mãsuri în legãturã cu respectarea
regimului licenþelor de export ºi import,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licenþelor de export ºi import al României,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producãtorilor naþionali ºi a pieþei
interne de competiþia neloialã rezultatã din importul unor produse la preþ de dumping sau subvenþionat, precum ºi de
exportul la preþuri sub nivelul celor practicate pe piaþa internã,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deºeurilor ºi reziduurilor de orice naturã, precum ºi al altor mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor ºi exporturilor de articole ºi
tehnologii supuse controlului destinaþiei finale, precum ºi cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor
nucleare, chimice ºi biologice ºi a rachetelor purtãtoare de asemenea arme, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operaþiuni legate de importexport, încheiate la nivel de agent economic, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 969/1996,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 267/1997 privind reglementarea unor operaþiuni comerciale de tip
barter-compensaþie cu operatori economici din Republica Moldova,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al României,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Exportul mãrfurilor care fac obiectul prezentului ordin se efectueazã pe bazã de licenþe de export eliberate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Art. 2. Ñ (1) Exportul mãrfurilor menþionate în anexa
nr. 1 este permis pe bazã de licenþe de export automate.
(2) Pentru exportul pomilor de Crãciun, proaspeþi,
cuprinºi la poziþia tarifarã 0604.91.21 menþionatã în anexa
nr. 1, este necesar avizul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului.
(3) Pentru exportul mãrfurilor aferente grupei tarifare
3002, menþionatã în anexa nr. 1, este necesar avizul
Ministerului Sãnãtãþii.

Art. 3. Ñ (1) Exportul produselor cu conþinut de metale
preþioase care constituie monopol de stat conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 31/1996, al metalelor preþioase,
pietrelor preþioase ºi al obiectelor confecþionate din
acestea, a cãror scoatere din þarã este permisã potrivit
legii, precum ºi exportul produselor prevãzute în anexa
nr. 2 se realizeazã pe bazã de licenþã de export, cu avizul
Bãncii Naþionale a României.
(2) Exportul metalelor preþioase efectuat de Banca
Naþionalã a României, potrivit statutului sãu de funcþionare,
se realizeazã fãrã licenþã de export.
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Art. 4. Ñ Exportul produselor siderurgice ale cãror poziþii tarifare sunt menþionate în anexa nr. 3 este supus licenþierii automate numai pentru destinaþii în afara Uniunii
Europene.
Art. 5. Ñ (1) Exportul de mãrfuri în cadrul acordurilor
de cliring, barter ºi cooperare se realizeazã pe bazã de
licenþã de operaþiune, cu avizul Ministerului Finanþelor ºi cu
respectarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 59/1994,
aprobatã prin Legea nr. 127/1994.
(2) Exportul de mãrfuri pe credit cu durata de peste 90
de zile se realizeazã pe bazã de licenþe de export, cu respectarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 12/1995, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 157/1996.
(3) Exportul de mãrfuri în contul datoriei externe se realizeazã pe bazã de licenþe de operaþiune, cu respectarea
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 362/1994.
Art. 6. Ñ Exportul mãrfurilor supuse licenþierii, rezultate
din operaþiuni de perfecþionare activã (prelucrare în
România) sau din operaþiuni de perfecþionare pasivã (prelucrare în strãinãtate), se efectueazã pe bazã de licenþã, cu
respectarea prevederilor anexei nr. 14 ”Instrucþiuni privind
eliberarea licenþelorÒ la Ordinul ministrului industriei ºi
comerþului nr. 13 C/1998, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 486 din 17 decembrie 1998.
Art. 7. Ñ Face excepþie de la prevederile art. 1 exportul
urmãtoarelor categorii de mãrfuri:
a) cele utilizate ca ambalaj pentru produse (inclusiv pentru amarare ºi separaþii pe nave);
b) cele destinate aprovizionãrii navelor ºi aeronavelor în
teritoriul vamal al României.
Art. 8. Ñ Importul mãrfurilor care fac obiectul prezentului ordin se efectueazã pe bazã de licenþe de import eliberate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Art. 9. Ñ (1) Importul de mãrfuri cu finanþare din credite
externe, acordate de guverne sau de instituþii financiare
internaþionale, garantate la nivel guvernamental, se realizeazã pe bazã de licenþe de operaþiune, cu confirmarea de
cãtre Ministerul Finanþelor a existenþei finanþãrii externe.
(2) Importul de mãrfuri în cadrul acordurilor de cliring,
barter ºi cooperare, precum ºi importul de mãrfuri în contul
creanþelor externe se realizeazã pe bazã de licenþe de
operaþiune, cu avizul Ministerului Finanþelor.
Art. 10. Ñ Importul deºeurilor ºi al reziduurilor de orice
naturã, precum ºi al altor mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor se realizeazã
pe bazã de licenþã, astfel:
a) pentru categoriile de deºeuri valorificabile, admise
condiþionat la import, prevãzute în anexa nr. 1 la Hotãrârea
Guvernului nr. 340/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pe baza acordului Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi al Ministerului Sãnãtãþii,
precum ºi a certificatului de abilitare emis de Ministerul
Industriei ºi Comerþului;
b) pentru categoriile de produse periculoase pentru
sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediul înconjurãtor, prevãzute
la poziþiile nr. 15, 17, 18, 21, 22 ºi 26 din anexa nr. 2 la
Hotãrârea Guvernului nr. 340/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pe baza avizului ºi acordului Ministerului Sãnãtãþii sau ale Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, dupã caz, precum ºi a certificatului de abilitare
emis de ministerul de resort.
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Art. 11. Ñ Importul ºi exportul de þiþei ºi de produse
petroliere, ale cãror poziþii tarifare sunt prevãzute în anexa
nr. 4, sunt supuse licenþierii automate.
Art. 12. Ñ (1) Importul ºi exportul de substanþe chimice
prevãzute în anexa nr. 5 sunt supuse licenþierii automate,
în vederea prevenirii deturnãrii acestor substanþe de la scopul lor licit. Eliberarea licenþelor de import sau de export
este condiþionatã de avizarea de cãtre Inspectoratul
General al Poliþiei a operaþiunii respective.
(2) Se supune regimului prevãzut la alin. (1) importul
oricãrui tip de gaze cu efect iritant-lacrimogen, sufocant sau
paralizant, destinate autoapãrãrii persoanelor, îmbuteliate în
sprayuri ori în alte recipiente sau încorporate în dispozitive
de autoapãrare, care nu fac obiectul controlului produselor
strategice potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 594/1992, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
ale Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994, aprobatã prin Legea
nr. 93/1994.
Art. 13. Ñ (1) Exportul ºi importul de produse strategice
supuse controlului destinaþiei finale, conform prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994,
aprobatã prin Legea nr. 93/1994, ºi ale Legii nr. 31/1996,
se realizeazã cu licenþe de export ºi de import eliberate de
cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului pe baza aprobãrii
date de Consiliul interministerial.
(2) Cererile de licenþã pentru exportul ºi importul produselor prevãzute la alin. (1) se depun la Agenþia Naþionalã
de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii
Armelor Chimice.
Art. 14. Ñ Exportul ºi importul de arme de foc, prevãzute la art. 3 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor
de foc ºi al muniþiilor, altele decât cele prevãzute la art. 12
alin. (2), precum ºi al muniþiilor pentru aceste tipuri de
arme ºi de materiale explozive folosite în economie se realizeazã pe baza licenþelor eliberate de Ministerul Industriei
ºi Comerþului, cu avizul Inspectoratului General al Poliþiei.
Art. 15. Ñ Exportul ºi importul materialelor radioactive
ºi al instalaþiilor nucleare prevãzute în anexa nr. 6, altele
decât cele considerate produse strategice ºi supuse controlului destinaþiei finale, conform prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 594/1992, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994, aprobatã prin
Legea nr. 93/1994, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 287/1998,
se efectueazã cu licenþe de export ºi de import eliberate
de Ministerul Industriei ºi Comerþului, pe baza autorizãrii
Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
conform prevederilor Legii nr. 111/1996.
Art. 16. Ñ (1) Operaþiunile legate de import-export,
încheiate la nivel de agent economic în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 276/1995, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 969/1996, se realizeazã pe
bazã de licenþe de operaþiune eliberate de cãtre Ministerul
Industriei ºi Comerþului.
(2) Operaþiunile comerciale sub formã de barter,
încheiate de agenþii economici din România în relaþia cu
parteneri din Republica Moldova, se realizeazã pe bazã de
licenþe de operaþiune eliberate de cãtre Ministerul Industriei
ºi Comerþului, cu respectarea prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 267/1997.
Art. 17. Ñ Agenþii economici care desfãºoarã operaþiuni
de comerþ exterior sunt obligaþi sã respecte prevederile
cuprinse în licenþele de export ºi de import.
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Art. 18. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 19. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului
ordin îºi înceteazã valabilitatea Ordinul ministrului industriei ºi comerþului nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 2 din 9 ianuarie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi Ordinul ministrului
industriei ºi comerþului nr. 36/1997, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 30 decembrie
1997.

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 1 martie 1999.
Nr. 36 C.

ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinzând mãrfurile supuse licenþierii automate la export
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.

0604.91
0604.91.21

2.

0604.91.29

3.

0604.91.41

4.

0604.91.49

5.

2515.11.00
2515.12

6.
7.
8.
9.
10.

2515.12.50
2515.12.90
3002.10.91
3002.90.10
3002.90.30

11.
12.

3002.90.50
3002.90.90
4101
4101.10

13.
14.

4101.10.10
4101.10.90

15.
16.
17.

4101.21.00
4101.22.00
4101.29.00
4101.30
4101.30.10
4101.30.90
4102

18.
19.

20.
21.

4102.10
4102.10.10
4102.10.90

22.
23.

4102.21.00
4102.29.00

Denumirea produsului

Pomi de Crãciun, proaspeþi:
Brazi nordici [Abies nordmanniana (Stev) Spach] ºi brazi nobili (Abies procera Rehd)
Altele
Ramuri de conifere, proaspete:
Brazi nordici [Abies nordmanniana (Stev) Spach] ºi brazi nobili (Abies procera Rehd)
Altele
Marmurã ºi travertin:
Brute sau degroºate
Simplu debitate cu ferãstrãul sau prin alt procedeu, în blocuri sau plãci de
formã pãtratã sau dreptunghiularã
Cu o grosime care sã depãºeascã 4 cm, dar sã nu depãºeascã 25 cm
Altele
Hemoglobinã, globulinã din sânge ºi serum-globulinã
Sânge uman
Sânge animal preparat în vederea utilizãrii terapeutice, profilactice sau de
diagnostic
Culturi de microorganisme
Altele
Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete, sãrate, uscate, cenuºerite,
piclate sau altfel conservate, dar netãbãcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar depilate sau despicate (ºpãltuite)
Piei întregi de bovine, de o greutate unitarã care sã nu depãºeascã 8 kg
dacã sunt uscate, 10 kg dacã sunt sãrate uscate sau 14 kg dacã sunt
proaspete, sãrate umede sau altfel conservate
Proaspete sau sãrate umede
Altele
Alte piei de bovine, proaspete sau sãrate umede:
Întregi
Crupoane ºi semicrupoane
Altele
Alte piei de bovine, altfel conservate:
Uscate sau sãrate uscate
Altele
Piei brute de ovine (proaspete sau sãrate, uscate, cenuºerite, piclate sau
altfel conservate, dar netãbãcite, nepergamentate sau altfel preparate),
chiar epilate sau despicate (ºpãltuite), altele decât cele excluse prin Nota
1c) de la prezentul capitol
Cu lânã
De miel
De alte ovine
Epilate sau fãrã lânã
Piclate
Altele
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

24. ex. 4103.90.00
4104.10
25.
26.

27.
28.

4104.10.30
4104.22
4104.22.10
4105
4105.12
4105.12.10
4105.19
4105.19.10
4401

29.

4401.10.00

30.
31.

4401.21.00
4401.22.00
4401.30

32.
33.
34.

4401.30.10
4401.30.90
4402.00.00
4403
4403.10
4403.10.10

35.
36.
37.
38.
39.

4403.10.90
4403.20
4403.20.10
4403.20.30
4403.20.90

40.
41.
42.
43.
44.
45.

4403.91.00
4403.92.00
4403.99.10
4403.99.20
4403.99.50
4403.99.99
4404

46.
47.

4404.10.00
4404.20.00
4406
4406.10.00
4406.90.00
4407

48.
49.

50.

4407.10
4407.10.10

51.
52.
53.
54.

4407.10.31
4407.10.33
4407.10.38
4407.10.50

55.

4407.10.71

Denumirea produsului

Altele (piei brute de porcine, inclusiv pecari)
Piei tãbãcite ºi piei întregi de bovine, cu suprafaþa unitarã care sã nu
depãºeascã 28 de picioare pãtrate (2,6 m2):
Alte piei, simplu tãbãcite cu crom, în stare umedã (wet blue)
Piei tãbãcite ºi piei de bovine, altfel pretãbãcite:
Simplu tãbãcite cu crom, în stare umedã (wet blue)
Piei depilate de ovine, preparate, altele decât cele de la poziþia nr. 41.08 sau
41.09.
Tãbãcite sau retãbãcite, dar nepreparate ulterior, chiar despicate (ºpãltuite)
Altfel pretãbãcite:
Nedespicate
Altele:
Nedespicate
Lemn de foc, sub formã de trunchiuri, buºteni, ramuri, vreascuri sau sub
forme similare, lemn sub formã de aºchii sau particule; rumeguº, deºeuri ºi
resturi de lemn, aglomerate sau nu sub formã de buºteni, brichete, pelete
sau sub forme similare.
Lemn de foc, sub formã de trunchiuri, buºteni, ramuri, vreascuri sau sub
forme similare
Lemn sub formã de plãci sau particule:
De conifere
Altele decât conifere
Rumeguº, deºeuri ºi resturi de lemn, chiar aglomerate sub formã de buºteni,
brichete, pelete sau sub forme similare:
Rumeguº
Altele
Cãrbune de lemn (inclusiv cãrbune din coji ºi nuci), chiar aglomerat
Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit.
Tratat cu vopsea, creozot sau alþi agenþi de conservare:
Stâlpi de conifere de o lungime nu mai micã de 6 m, dar nici mai mare de
18 m, cu circumferinþa bazei de peste 45 cm, dar nu mai mult de 90 cm,
injectaþi sau altfel impregnaþi într-un anumit grad
Altele
Altele, de conifere:
Din specia Picea abies Karst sau de brad argintat (Abies alba Mill)
De pin din specia Pinus sylvestris L
Altele
Altele:
De stejar (Quercus spp)
De fag (Fagus spp)
De plop
De castan
Mesteacãn
Altele
Lemn pentru cercuri de doage: prãjini despicate; prãjini, þãruºi ºi pari de
lemn, ascuþiþi, netãiaþi longitudinal; lemn simplu degroºat sau rotunjit, dar
netorsionat, necurbat, nici altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele,
mânere de scule sau benzi de lemn ºi produse similare.
De conifere
Altele decât de conifere
Traverse de lemn pentru cãi ferate sau similare.
Neimpregnate
Altele
Lemn tãiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, ºlefuit
sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care depãºeºte 6 mm.
Din conifere:
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Geluite:
Din specia Picea abies Karst sau din brad argintat (Abies alba Mill)
Din specia Pinus sylvestris L
Altele
ªlefuite
Altele:
Scândurele destinate fabricãrii creioanelor
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

56.

4407.10.79

57.
58.
59.

65.
66.
67.
68.
69.

4407.10.91
4407.10.93
4407.10.99
4407.91
4407.91.10
4407.91.31
4407.91.39
4407.91.50
4407.91.90
4407.92
4407.92.10
4407.92.30
4407.92.50
4407.92.90
4407.99.10

70.
71.

4407.99.30
4407.99.50

72.
73.
74.

4407.99.91
4407.99.93
4407.99.98
4408

60.
61.
62.
63.
64.

4408.90
75. ex. 4408.90.81
76. ex. 4408.90.89
77. ex. 4409.20.91
78. ex. 4409.20.99
4412
79. ex. 4412.99.80
80. ex. 4415.10.10
4415.20
81.
82.

4415.20.20
4415.20.90
4416.00

83. ex. 4416.00.10
84. ex. 4416.00.90
85.
4418.40.00
86. ex. 4418.90.10
87. ex. 4418.90.90
4703
88.

4703.11.00

89.

4703.21.00
4704

90.

4704.11.00

91.
92.

4704.21.00
4705.00.00

Denumirea produsului

Lemn de o lungime de pânã la 125 cm ºi de o grosime de cel puþin
12,5 mm
Altele:
De molid din specia ”Picea abies KarstÒ sau brad argintat (Abies alba Mill.)
De pin din specia Pinus sylvestris L
Altele
De stejar (Quercus spp):
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Lame ºi frize pentru parchet, neasamblate
Altele
ªlefuite
Altele
De fag (Fagus spp):
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Geluite
ªlefuite
Altele
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Altele:
Geluite
ªlefuite
Altele:
De plop
De nuc
Altele
Foi de placaj ºi foi pentru furnir de placaj (chiar îmbinate) ºi alt lemn tãiat
longitudinal, retezat sau derulat, chiar geluit, ºlefuit sau lipit prin îmbinare
dinþatã, de o grosime care nu depãºeºte 6 mm.
Altele
De o grosime care sã nu depãºeascã 1 mm, cu excepþia furnirului de fag
De o grosime care sã depãºeascã 1 mm, cu excepþia furnirului de fag
Lamele ºi frize pentru parchet (prelucrate, neasamblate) din stejar ºi esenþe
valoroase
Altele (stejar ºi esenþe valoroase)
Placaje, lemn furniruit ºi lemn stratificat similar.
Altele (placaje furniruite cu stejar ºi esenþe valoroase)
Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane ºi ambalaje similare din rãºinoase, fag, stejar,
diferite esenþe tari ºi esenþe valoroase
Palete simple, box-palete ºi alte platforme de încãrcare, grilaje din lemn
pentru palete
Palete simple; grilaje din lemn pentru palete
Altele
Butoaie de vin, cuve, putine ºi alte produse de dogãrie ºi pãrþile lor din
lemn, inclusiv lemn pentru doage
Lemn pentru doage, chiar tãiat pe cele douã feþe principale, dar neprelucrat
altfel, din stejar
Altele, din stejar
Cofraje pentru betonare
Altele, din lemn lamelar (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile,
manele)
Altele (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile, manele)
Paste chimice de lemn, cu sodã sau sulfat, cu excepþia pastelor cu dizolvant.
Nealbite:
De conifere
Semialbite sau albite:
De conifere
Paste chimice de lemn, cu sulfit, cu excepþia pastelor cu dizolvant.
Nealbite:
De conifere
Semialbite sau albite:
De conifere
Paste semichimice de lemn
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

93.

7204
7204.10.00

94.
95.
96.
97.

7204.21
7204.21.10
7204.21.90
7204.29.00
7204.30.00
7204.41

98.

7204.41.10

99.
100.
101.

7204.41.91
7204.41.99
7204.49
7204.49.10

102.

7204.49.30

103.
104.

7204.49.91
7204.49.99
7204.50
7204.50.10
7204.50.90
7206

105.
106.

107.

7206.10.00
7207
7207.11

108.
109.
110.

7207.11.14
7207.11.16
7207.12
7207.12.10
7207.19

111.
112.
113.

7207.19.14
7207.19.16
7207.19.90
7207.20

114.
115.

7207.20.15
7207.20.17

116.

7207.20.32

117.

7207.20.55

118.

7207.20.57
7224

Denumirea produsului

Deºeuri ºi resturi din fontã, fier sau oþel; deºeuri lingotiere din fier sau oþel.
Deºeuri ºi resturi din fontã
Deºeuri ºi resturi din oþeluri aliate:
Din oþeluri inoxidabile:
Cu un conþinut de nichel de 8% sau mai mult din greutate
Altele
Altele
Deºeuri ºi resturi din fier sau oþel cositorit
Alte deºeuri ºi resturi:
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã ºi deºeuri de ºtanþare sau decupare, chiar sub formã de baloturi:
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã
Deºeuri de ºtanþare sau decupare:
Sub formã de baloturi
Altele
Altele
Fragmentate
Altele
Sub formã de baloturi
Altele:
Nesortate, neclasate
Altele
Deºeuri lingotiere:
Din oþeluri aliate
Altele
Fier ºi oþeluri nealiate în lingouri sau în alte forme primare, cu excepþia fierului de la poziþia nr. 7203.
Lingouri
Semifabricate din fier sau din oþeluri nealiate.
Cu un conþinut de carbon de mai puþin de 0,25% din greutate:
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã ºi a cãror lãþime este
mai micã decât dublul grosimii:
Laminate sau obþinute prin turnare continuã:
Cu o grosime care nu depãºeºte 130 mm
Cu o grosime de peste 130 mm
Altele, cu secþiunea transversalã dreptunghiularã:
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Altele
Cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã:
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Altele
Obþinute prin turnare continuã
Altele
Altele
Cu un conþinut de carbon de minimum 0,25% din greutate:
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã, a cãror lãþime este
mai micã decât dublul grosimii:
Laminate sau obþinute prin turnare continuã:
Altele, cu un conþinut în greutate:
De 0,25% sau peste, dar mai mic de 0,6%, de carbon
De minimum 0,6% carbon
Altele, cu secþiunea transversalã dreptunghiularã:
Laminate sau obþinute prin turnare continuã
Cu secþiunea transversalã circularã sau poligonalã:
Laminate sau obþinute prin turnare continuã:
Altele:
Cu un conþinut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic de 0,6% din
greutate
Cu un conþinut de carbon de minimum 0,6% din greutate
Alte oþeluri aliate în lingouri sau sub alte forme primare; produse semifabricate din alte oþeluri aliate.
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

119.

7224.10.00
7224.90

120.
121.

7224.90.01
7224.90.05

122.
123.

7224.90.08
7224.90.15

124.

7224.90.31

125.

7224.90.39
7302.10

126.
127.

7302.10.90
7402.00.00

128.
129.
130.
131.

7403
7403.11.00
7403.12.00
7403.13.00
7403.19.00

132.
133.
134.

7403.21.00
7403.22.00
7403.23.00

135.

7403.29.00
7404.00
7404.00.10

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

7404.00.91
7404.00.99
7405.00.00
7407
7407.10.00
7407.21
7407.21.10
7407.29.00
7411
7411.10
7411.10.11
7411.10.90
7411.21
7411.21.10
7411.21.90
7411.29
7411.29.10
7411.29.90
7412
7412.10.00
7412.20.00

Denumirea produsului

Lingouri ºi alte forme primare
Altele:
Cu secþiunea transversalã pãtratã sau dreptunghiularã
Laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:
A cãror lãþime este mai micã decât dublul grosimii:
Din oþeluri rapide
Cu un conþinut de carbon de 0,7% sau mai puþin, de 0,5% sau peste, dar
pânã în 1,2% inclusiv de mangan ºi de 0,6% sau peste, dar pânã în 2,3%
inclusiv de siliciu, din greutate; cu un conþinut de bor de 0,0008% sau peste
din greutate, fãrã ca nici un alt element sã atingã conþinutul minimal indicat
la Nota 1, punctul f) a prezentului capitol
Altele
Altele
Altele:
Laminate la cald sau obþinute prin turnare continuã:
Cu un conþinut de carbon de 0,9% sau peste, dar pânã în 1,15% inclusiv,
din greutate, ºi un conþinut de crom de 0,5% sau peste, dar pânã în 2%
inclusiv, din greutate, ºi, eventual, un conþinut de molibden de maximum
0,5% din greutate
Altele
ªine:
Altele:
Uzate
Cupru nerafinat; anozi de cupru pentru rafinare electroliticã.
Cupru rafinat:
Cupru rafinat ºi aliaje de cupru sub formã brutã.
Catozi ºi secþiuni de catozi
Bare semifabricate pentru sârmã de cupru (ÒWire-barsÓ)
Lingouri
Altele:
Aliaje de cupru
Aliaje pe bazã de cupru-zinc (alamã)
Aliaje pe bazã de cupru-staniu (bronz)
Aliaje pe bazã de cupru-nichel (cupronichel) sau aliaje pe bazã de cuprunichel-zinc (alpaca)
Alte aliaje de cupru (cu excepþia aliajelor de bazã de la poziþia nr. 7405)
Deºeuri ºi resturi de cupru:
Din cupru rafinat
Din aliaje de cupru:
Pe bazã de cupru-zinc (alamã)
Altele
Aliaje de bazã, din cupru
Bare ºi profiluri din cupru.
Din cupru rafinat
Din aliaje de cupru:
Pe bazã de cupru-zinc (alamã):
Bare
Altele
Þevi ºi tuburi din cupru.
Din cupru rafinat:
Drepte, cu o grosime a peretelui:
De peste 0,6 mm
Altele
Din aliaje de cupru:
Pe bazã de cupru-zinc (alamã):
Drepte
Altele
Altele:
Drepte
Altele
Accesorii de þevãrie (de exemplu: racorduri, coturi, bucºe), din cupru.
Din cupru rafinat
Din aliaje de cupru
Alte articole, filetate:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 141/7.IV.1999
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

151.
152.

7415.32.00
7415.39.00
7419

153.
154.

7419.91.00
7419.99.00
7503.00
7503.00.10
7503.00.90
7601.20

155.
156.
157.
158.

7601.20.91
7601.20.99
7602.00

159.

7602.00.11

160.
161.

7602.00.19
7602.00.90
7616
7616.99
7616.99.10
7616.99.90
7801
7801.10.00

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

7801.91.00
7801.99
7801.99.91
7801.99.99
7802.00.00
7806.00
7806.00.90
7901

171.

7901.11.00
7901.12
7901.12.10

172.

7901.12.30

173.

7901.12.90

174.
175.

7902.00.00
8002.00.00
8548.10

176.
177.

8548.10.21
8548.10.29

178.
179.
180.

8548.10.91
8548.10.99
8548.90
8548.90.10

181.

8548.90.90

Denumirea produsului

Alte ºuruburi; bolþuri ºi piuliþe
Altele
Alte articole din cupru.
Altele:
Turnate, presate, ºtanþate sau forjate, dar neprelucrate altfel
Altele
Deºeuri ºi resturi de nichel:
Din nichel nealiat (tehnic)
Din aliaje de nichel
Aliaje de aluminiu
Secundare
În lingouri sau în stare lichidã
Altele
Deºeuri ºi resturi de aluminiu:
Deºeuri:
Deºeuri de aºchiere, ºpan, deºeuri de mãcinare, piliturã; deºeuri de foi ºi de
benzi subþiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime ce nu
depãºeºte 0,2 mm (fãrã suport)
Altele (inclusiv rebuturile de fabricaþie)
Resturi
Alte articole din aluminiu.
Altele:
Turnate sau presate
Altele
Plumb sub formã brutã.
Plumb rafinat
Altul:
Conþinând stibiul ca alt element predominant în greutate
Altele:
Aliaje de plumb
Altele
Deºeuri ºi resturi din plumb.
Alte articole din plumb:
Altele
Zinc sub formã brutã.
Zinc nealiat (tehnic):
Cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,99% din greutate
Cu un conþinut de zinc de mai puþin de 99,99% din greutate:
Cu un conþinut de zinc de cel puþin 99,95%, dar mai puþin de 99,99%, din
greutate
Cu un conþinut de zinc de cel puþin 98,5%, dar mai puþin de 99,95%, din
greutate
Cu un conþinut de zinc de cel puþin 97,5%, dar mai puþin de 98,5%, din
greutate
Deºeuri ºi resturi de zinc.
Deºeuri ºi resturi de staniu.
Deºeuri ºi resturi de pile, de baterii de pile ºi de acumulatori electrici, pile ºi
baterii de pile electrice uzate ºi acumulatori electrici uzaþi
Acumulatori electrici uzaþi:
Acumulatori plumb-acid
Alþii
Deºeuri ºi resturi de pile, de baterii de pile ºi de acumulatori electrici:
Conþinând plumb
Altele
Altele
Memorii cu acces dinamic aleator (D-RAMs) sub formã de combinaþii multiple, cum ar fi Òstark D-RAMsÓ ºi module
Altele

NOTÃ:

Cu Òex.Ó s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este supus licenþierii automate, cu scop statistic, numai produsul sau grupa de produse menþionate.
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ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând produsele cu conþinut de metale preþioase,
al cãror export se efectueazã pe bazã de licenþã, cu avizul Bãncii Naþionale a României
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poziþia tarifarã

2603.00.00
2607.00.00
2608.00.00
2616
2616.10.00
2616.90.00
2620
2620.11.00
2620.19.00
2620.20.00
2620.30.00
2621.00.00
7401
7401.10.00
7401.20.00
7801.99.10

Denumirea produsului

Minereuri de cupru ºi concentratele lor.
Minereuri de plumb ºi concentratele lor.
Minereuri de zinc ºi concentratele lor.
Minereuri de metale preþioase ºi concentratele lor.
Minereuri de argint ºi concentratele lor
Altele
Cenuºi ºi reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fierului sau
oþelului) care conþin metale sau compuºi ai metalelor.
Care conþin în principal zinc:
Mate pentru galvanizare
Altele
Care conþin în principal plumb
Care conþin în principal cupru
Alte feluri de zgure ºi cenuºi, inclusiv cenuºi de vareh.
Mate de cupru, cupru cementat (precipitat de cupru).
Mate de cupru
Cupru cementat (precipitat de cupru)
Plumb pentru rafinare, conþinând 0,02% sau mai mult din greutate argint (lingouri de plumb)

ANEXA Nr. 3
LISTA

cuprinzând poziþiile tarifare ale produselor siderurgice pentru care s-au instituit licenþe automate
numai pentru destinaþii în afara Uniunii Europene
7202.11.20
7202.11.80
7202.99.11
7203.90.00
7206.90.00
7208.10.00
7208.25.00
7208.26.00
7208.27.00
7208.36.00
7208.37.10
7208.37.90
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10
7208.39.90
7208.40.10
7208.40.90
7208.51.10
7208.51.30
7208.51.50
7208.51.91
7208.51.99
7208.52.10
7208.52.91
7208.52.99
7208.53.10
7208.53.90

7208.54.10
7208.54.90
7208.90.10
7209.15.00
7209.16.10
7209.16.90
7209.17.10
7209.17.90
7209.18.10
7209.18.91
7209.18.99
7209.25.00
7209.26.10
7209.26.90
7209.27.10
7209.27.90
7209.28.10
7209.28.90
7209.90.10
7210.11.10
7210.12.11
7210.12.19
7210.20.10
7210.30.10
7210.41.10
7210.49.10
7210.50.10
7210.61.10

7210.69.10
7210.70.31
7210.70.39
7210.90.31
7210.90.33
7210.90.38
7211.13.00
7211.14.10
7211.14.90
7211.19.20
7211.19.90
7211.23.10
7211.23.51
7211.29.20
7211.90.11
7212.10.10
7212.10.91
7212.20.11
7212.30.11
7212.40.10
7212.40.91
7212.50.31
7212.50.51
7212.60.11
7212.60.91
7213.10.00
7213.20.00
7213.91.10

7213.91.20
7213.91.41
7213.91.49
7213.91.70
7213.91.90
7213.99.10
7213.99.90
7214.20.00
7214.30.00
7214.91.10
7214.91.90
7214.99.10
7214.99.31
7214.99.39
7214.99.50
7214.99.61
7214.99.69
7214.99.80
7214.99.90
7215.90.10
7216.10.00
7216.21.00
7216.22.00
7216.31.11
7216.31.19
7216.31.91
7216.31.99
7216.32.11

7216.32.19
7216.32.91
7216.32.99
7216.33.10
7216.33.90
7216.40.10
7216.40.90
7216.50.10
7216.50.91
7216.50.99
7216.99.10
7219.11.00
7219.12.10
7219.12.90
7219.13.10
7219.13.90
7219.14.10
7219.14.90
7219.21.10
7219.21.90
7219.22.10
7219.22.90
7219.23.00
7219.24.00
7219.31.00
7219.32.10
7219.32.90
7219.33.10

7219.33.90
7219.34.10
7219.34.90
7219.35.10
7219.35.90
7219.90.10
7220.11.00
7220.12.00
7220.20.10
7220.90.11
7220.90.31
7221.00.10
7221.00.90
7222.11.11
7222.11.19
7222.11.21
7222.11.29
7222.11.91
7222.11.99
7222.19.10
7222.19.90
7222.30.10
7222.40.10
7222.40.30
7225.11.00
7225.19.10
7225.19.90
7225.20.20
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7225.99.10
7226.11.10
7226.19.10
7226.19.30
7226.20.20
7226.91.10
7226.91.90

7225.30.00
7225.40.20
7225.40.50
7225.40.80
7225.50.00
7225.91.10
7225.92.10

7227.90.50
7227.90.95
7228.10.10
7228.10.30
7228.20.11
7228.20.19
7228.20.30

7226.92.10
7226.93.20
7226.94.20
7226.99.20
7227.10.00
7227.20.00
7227.90.10

11
7228.60.10
7228.70.10
7228.70.31
7228.80.10
7228.80.90
7301.10.00

7228.30.20
7228.30.41
7228.30.49
7228.30.61
7228.30.69
7228.30.70
7228.30.89

NOTÃ:

Exportul produselor siderurgice în þãrile membre ale Uniunii Europene se va face numai pe baza licenþei de
export tip CECO.

ANEXA Nr. 4
LISTA

cuprinzând poziþiile tarifare ale þiþeiului
ºi produselor petroliere pentru care se instituie licenþe automate la import ºi export
I. Import
2709.00.10

2710.00.26
2710.00.27
2710.00.29
2710.00.32

2710.00.34

2709.00.10

2710.00.68

2710.00.37

2710.00.61
2710.00.65
2710.00.66
2710.00.67

2710.00.29

2710.00.61

2710.00.71

2710.00.78

2709.00.90

2710.00.32

2710.00.65

2710.00.72

2711.12.11

2710.00.25

2710.00.34

2710.00.66

2710.00.74

2711.12.19

2710.00.26

2710.00.36

2710.00.67

2710.00.76

2711.12.91

2710.00.27

2710.00.37

2710.00.68

2710.00.77

2711.12.93

2709.00.90
2710.00.25

2710.00.36

2710.00.71
2710.00.72

2710.00.74
2710.00.76
2710.00.77
2710.00.78

II. Export
2711.12.94
2711.12.97
2711.13.10
2711.13.30
2711.13.91
2711.13.97

ANEXA Nr. 5
TABEL

cuprinzând substanþele chimice esenþiale ºi precursorii
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ex.
ex.
ex.
ex.

ex.
ex.
ex.
ex.

2806.10.00
2807.00.10
2841.61.00
2902.61.00
2902.30.61
2902.30.10
2902.30.90
2909.11.00
2914.11.00
2914.12.00
2914.31.00
2915.24.00
2916.34.00
2922.43.00
2924.22.00
2932.91.00
2932.93.00
2932.94.00
2932.99.90
2933.32.00
2939.41.00
2939.42.00

Denumirea produsului

Acid clorhidric (clorurã de hidrogen)
Acid sulfuric
Permanganat de potasiu
Hidrocarburi ciclice.
Toluen:
Ñ Destinate a fi folosite drept carburanþi sau combustibili
Ñ Destinate altor utilizãri
Eter etilic (oxid de dietil)
Acetonã
Butanonã (metiletilcetonã)
Altele (fenil 1Ñpropanonã 2)
Anhidridã aceticã
Acid fenilacetic
Acid antranilic
Acid 2Ñacetamidobenzoic
(Acid NÑacetilantranilic)
Isosafrol (izosafrol)
Piperonal
Safrol
Altele (3,4Ñmetilendioxifenil, propanÑ2Ñone)
Piperidinã
Efedrinã
Pseudoefedrinã
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

21. ex. 2939.61.00
22. ex. 2939.62.00
23. ex. 2939.63.00

Denumirea produsului

Ergometrinã
Ergotaminã
Acid lisergic

NOTÃ:

Cu ”ex.Ò s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este supus licenþierii automate numai produsul sau grupa menþionatã.
ANEXA Nr. 6
LISTA

cuprinzând materialele radioactive ºi aparatele cu raze X, alfa, beta sau gama,
altele decât cele considerate produse strategice (conform Hotãrârii Guvernului nr. 594/1992,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi Ordonanþei Guvernului nr. 31/1994,
aprobatã prin Legea nr. 93/1994), la care importul sau exportul este autorizat,
în prealabil, de cãtre Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
conform prevederilor Legii nr. 111/1996
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

1.

2844.40

2.
3.

2844.50.00
9022

4.

9022.12.00

5.
6.
7.

9022.13.00
9022.14.00
9022.19.00

8.
9.
10.
11.
12.

9022.21.00
9022.29.00
9022.30.00
9022.90
9022.90.10

13.
14.

9022.90.90
9030.10

Denumirea mãrfii

Elemente, izotopi ºi compuºi radioactivi, alþii decât cei de la poziþiile
nr. 2844.10, 2844.20 sau 2844.30; aliaje, dispersii (inclusiv cerneluri), produse ceramice ºi amestecuri care conþin aceste elemente, izotopi sau compuºi: reziduuri radioactive
Elemente combustibile pentru reactoare nucleare (cartuºe) uzate
Aparate cu raze X ºi aparate cu raze alfa, beta sau gama, folosite sau nu în
medicinã, chirurgie, stomatologie sau în medicina veterinarã, inclusiv aparate pentru radiofotografie sau radioterapie, tuburi cu raze X ºi alte dispozitive generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de comandã,
ecrane, mese, fotolii ºi suporturi similare pentru examinare sau tratament.
Aparate cu raze X, folosite sau nu în medicinã, chirurgie, stomatologie sau
în medicina veterinarã, inclusiv aparatele pentru radiografie sau radioterapie:
Ñ Aparate de tomografie controlate de o maºinã automatã de prelucrare a
informaþiilor
Ñ Altele, pentru stomatologie
Ñ Altele, folosite în medicinã, chirurgie sau în medicina veterinarã
Ñ Pentru alte întrebuinþãri
Aparate cu raze alfa, beta sau gama, folosite sau nu în medicinã, chirurgie,
stomatologie sau în medicina veterinarã, inclusiv aparate pentru radiofotografie sau radioterapie:
Ñ Folosite în medicinã, chirurgie, stomatologie sau în medicina veterinarã
Ñ Pentru alte întrebuinþãri
Ñ Tuburi cu raze X
Ñ Altele, inclusiv pãrþi ºi accesorii:
Ñ Ecrane radiologice, inclusiv ecrane intensificatoare; grile de protecþie antidisipatoare
Ñ Altele
Ñ Instrumente ºi aparate pentru mãsurarea radiaþiilor nucleare*)

*) Termenul radiaþie nuclearã desemneazã oricare dintre urmãtoarele tipuri de radiaþii: alfa, beta, gama, X,
neutroni, electroni, protoni de mare energie sau alte particule atomice. Nu se includ undele radio, radiaþiile vizibile, infraroºii
ºi ultraviolete.

NOTÃ:

În vederea eliberãrii licenþelor de import sau de export pentru produsele prevãzute mai sus,
agenþii economici, o datã cu solicitarea licenþei, fac dovada cã autoritãþile competente din þara destinatarului final au dat asigurãri explicite cã acestea:
¥ vor face obiectul protecþiei fizice efective pentru a preveni folosirea ºi manipularea neautorizatã;
¥ vor fi supuse, dupã caz, aplicãrii garanþiilor Agenþiei Internaþionale pentru Energia Atomicã,
în conformitate cu prevederile documentului AIEA GOV/1621;
¥ vor fi transportate cu respectarea cerinþelor specifice;
¥ vor fi respectate, dupã caz, prescripþiile cu privire la protecþia împotriva radiaþiilor.
Totodatã solicitantul licenþei trebuie sã facã dovada unei garanþii financiare pentru acoperirea
plafonului stabilit prin lege pentru rãspunderea civilã pentru daune nucleare.
Eliberarea licenþelor pentru importul sau exportul materialelor radioactive sau al instalaþiilor
nucleare este condiþionatã ºi de prezentarea de cãtre solicitantul licenþei a autorizaþiei de
import/export emise în acest sens, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, de cãtre Comisia
Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor privind prestaþiile de servicii specifice,
efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în
subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru prestaþiile de servicii
specifice, efectuate de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
AFER, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Începând cu data prezentului ordin orice dis-

poziþie contrarã îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 3. Ñ Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 22 februarie 1999.
Nr. 90.

ANEXÃ
TARIFELE

pentru prestaþiile de servicii specifice, efectuate de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
1. Eliberarea licenþei de transport feroviar
1.1. Verificarea preliminarã a dosarului depus în vederea obþinerii licenþei
feroviar ................................................................................................................................
1.2. Eliberarea licenþei de transport feroviar ..........................................................
1.3. Vizarea anualã a licenþei de transport feroviar ..............................................

de transport
1.320.000 lei
8.250.000 lei
5.775.000 lei

2. Eliberarea certificatului de siguranþã
2.1. Verificarea preliminarã a dosarului prezentat în vederea obþinerii certificatului de siguranþã ....................................................................................................................................... 990.000 lei
2.2. Eliberarea certificatului de siguranþã.................................. 396.000 lei/km secþie circulaþie
3. Eliberarea autorizaþiei pentru deþinãtorii de infrastructurã feroviarã, inclusiv pentru deþinãtorii de
linii de cãi ferate industriale
3.1. Verificarea preliminarã a dosarului depus în vederea obþinerii autorizaþiei.. 1.320.000 lei
3.2. Eliberarea autorizaþiei........................................................................................ 8.250.000 lei
3.3. Vizarea autorizaþiei pentru deþinãtorii de infrastructurã, inclusiv pentru anul în care s-a
eliberat autorizaþia............................................................................... 247.500 lei/km linie desfãºuratã
4. Eliberarea autorizaþiei speciale pentru transport feroviar tehnologic (în interes propriu)
4.1. Eliberarea autorizaþiei speciale pentru transport feroviar tehnologic............. 4.950.000 lei
4.2. Vizarea autorizaþiei speciale pentru transport feroviar tehnologic ...... 396.000 lei/km secþie circulaþie
5. Eliberarea autorizaþiei speciale pentru transportul cu metroul
5.1. Eliberarea autorizaþiei........................................................................................ 8.250.000 lei
5.2. Vizarea autorizaþiei ......................................................... 4.950.000 lei/km linie desfãºuratã
6. Eliberarea atestatului tehnic pentru materialul rulant, cu ocazia construcþiei, modernizãrii sau a
reparaþiilor în ateliere, ca urmare a inspecþiei tehnice
6.1. Pentru locomotive:
Ñ Construcþie, modernizare sau RK........................................................... 4.125.000 lei/bucatã
RG ....................................................................................... 2.475.000 lei/bucatã
RR........................................................................................ 1.320.000 lei/bucatã
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6.2. Pentru vagoane de transport cãlãtori:
Ñ Construcþie, modernizare sau RK ......................................................... 3.300.000
RG ..................................................................................... 2.062.000
RP ........................................................................................ 990.000
6.3. Pentru vagoane de transport marfã:
Ñ Construcþie, modernizare sau RK ......................................................... 1.650.000
RP ........................................................................................ 450.000
6.4. Pentru rame automotoare (diesel, electrice sau metrou) Ñ tarif/vagon:
Ñ Construcþie, modernizare sau RK ......................................................... 2.475.000
RG ..................................................................................... 2.062.000
RR ................................................................................... 1.116.000
6.5. Pentru alte tipuri de material rulant:
Ñ Construcþie, modernizare sau RK ......................................................... 1.980.000
RG ..................................................................................... 1.485.000
RP ........................................................................................ 990.000

lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã

7. Eliberarea autorizaþiei tehnice pentru materialul rulant aparþinând altor agenþi economici decât operatorii de transport

7.1. Locomotive ºi vagoane de cãlãtori ....................................................... 825.000 lei/bucatã
7.2. Vagoane de marfã................................................................................. 330.000 lei/bucatã
7.3. Alte tipuri de material rulant.................................................................. 660.000 lei/bucatã
8. Autorizarea tehnicã a staþiilor de cale feratã
8.1. Eliberarea autorizaþiei tehnice:
Ñ categorie specialã .................................................................................... 8.250.000 lei/staþie
Ñ categoria I ................................................................................................ 7.425.000 lei/staþie
Ñ categoria a II-a ........................................................................................ 6.600.000 lei/staþie
Ñ categoria a III-a ....................................................................................... 5.775.000 lei/staþie
Ñ categoria a IV-a....................................................................................... 4.950.000 lei/staþie
8.2. Vizarea anualã a autorizaþiei ..................................................... 75% din tarifele prevãzute
la pct. 8.1
9. Eliberarea autorizaþiei tehnice pentru liniile de cale feratã, inclusiv pentru liniile industriale, cu ocazia construcþiei, modernizãrii sau a reparaþiei capitale............................................................... 16.500 lei/ml

10. Eliberarea autorizaþiei pentru lucrãrile feroviare de artã (poduri, tunele etc.), cu ocazia construcþiei
sau a reparaþiei capitale ............................................................................................................. 24.800 lei/ml

11. Eliberarea autorizaþiei tehnice pentru instalaþiile SCB, cu ocazia construcþiei, modernizãrii sau a
reparaþiei capitale ................................................................................................. 6.600.000 lei/unitate instalaþie

12. Eliberarea autorizaþiei tehnice pentru instalaþiile IFTE, cu ocazia construcþiei, modernizãrii sau a
reparaþiei capitale

a) pentru instalaþiile de alimentare .............................................. 6.600.000 lei/unitate instalaþie
b) pentru linia de contact ............................................................ 6.600.000 lei/unitate instalaþie
13. Eliberarea autorizaþiei pentru efectuarea de lucrãri în zona de siguranþã sau de protecþie a cãii
ferate .......................................................................................................................................... 1.980.000 lei

14. Eliberarea certificatului de omologare tehnicã (pentru fiecare tip de vehicul)
14.1. Locomotive ...............................................................................................
14.2. Vagoane cãlãtori ......................................................................................
14.3. Vagoane marfã ........................................................................................
14.4. Vagoane automotoare..............................................................................
14.5. Alte vehicule feroviare .............................................................................

6.050.000
4.125.000
3.300.000
4.538.000
3.712.000

lei/tip
lei/tip
lei/tip
lei/tip
lei/tip

15. Eliberarea certificatului de omologare tehnicã de tip pentru materiale, componente ºi
echipamente ............................................................................................................... 3.300.000 lei/tip de produs
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16. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri ºi dispozitive speciale
16.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri:
Ñ de complexitate mare ........................................................................ 3.300.000 lei/bucatã
Ñ de complexitate medie ...................................................................... 2.062.000 lei/bucatã
Ñ de complexitate redusã........................................................................ 990.000 lei/bucatã
16.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale................. 165.000 lei/dispozitiv
16.3. Vizarea anualã a atestatului tehnic pentru standuri ºi dispozitive ..... 70% din tariful de eli16.3. speciale:
berare
17. Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor de produse ºi servicii pentru domeniul de
transport feroviar ºi cu metroul

17.1. Eliberarea autorizaþiei tehnice de furnizor feroviar ..................................... 5.775.000 lei
17.2. Vizarea anualã a autorizaþiei tehnice de furnizor feroviar........................ 70% din tariful
prevãzut la pct. 17.1
17.3. Eliberarea unei noi autorizaþii, ca urmare a extinderii gamei de produse/servicii
furnizate ....................................................................................... 50% din tariful prevãzut la pct. 17.1
18. Autorizarea anualã a centrelor de instruire, perfecþionare, calificare ºi autorizare a personalului
18.1. Eliberarea autorizaþiei pentru centrele de perfecþionare sau calificare a personalului
...................................................................................................................................... 4.125.000 lei
18.2. Eliberarea autorizaþiei pentru centrele de instruire sau autorizare a personalului
...................................................................................................................................... 2.062.000 lei
18.3. Vizarea anualã a autorizaþiei pentru centrele de instruire, perfecþionare, calificare sau
autorizare a personalului.................................. 70% din tariful prevãzut la pct. 18.1, respectiv 18.2
19. Eliberarea unei noi licenþe, autorizaþii sau a unui nou certificat, ca urmare a pierderii sau distrugerii celor eliberate......................................................................................................... 60% din tariful de eliberare

20. Eliberarea unei noi licenþe, autorizaþii sau a unui nou certificat, ca urmare a anulãrii, retragerii sau
suspendãrii celor eliberate ...................................................................................... 200% din tariful de eliberare

21. Activitãþi de prestãri de servicii sau de microproducþie
21.1. Execuþie alimentator AEET/A ............................................................ 1.485.000
21.2. Reparaþie cofret Indusi cu transformare în R85-SAI92-CMOS...... 11.990.000
21.3. Reparaþie set aparate Indusi cu transformare în SAI92-CMOS var.A.,
var. B, var. C ......................................................................................... 6.050.000
21.4. Verificare anualã manografe................................................................ 869.000
21.5. Reparare manografe:
21.5.1. Reparare motor SUK ........................................................................ 550.000
21.5.2. Înlocuire rotor, stator, sistem reglare ............................................... 627.000
21.5.3. Înlocuire reductor, lagãr, suporturi furcã, ax tambur, bobinã electromagnet....... 275.000
21.5.4. Înlocuire transformator, cuplaj, burdon ............................................. 462.000
21.5.5. Depanat sistem reglare, sistem inscripþionare, circuit electric......... 451.000
21.5.6. Depanat dispozitiv indicator cu douã scale ..................................... 825.000
21.5.7. Depanat sistem angrenare, circuit electronic ................................... 715.000
21.5.8. Reglare, etalonare, probe funcþionale............................................... 660.000

lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã;
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã
lei/bucatã

22. Activitãþi de instruire în domeniul feroviar (specialitate tehnicã, asigurarea calitãþii etc.)
.......................................................................................................................................... 24.800 lei/orã/cursant

23. Organizarea examenelor ºi eliberarea certificatelor, atestatelor, autorizaþiilor pentru personalul din
siguranþa circulaþiei............................................................................................................ 55.000 lei/persoanã

24. Activitãþi de certificare, acordare de avize ºi de agremente, atestare, inspecþie tehnicã, cercetare
ºtiinþificã, cercetarea evenimentelor ºi a accidentelor, încercãri de laborator, microproducþie, alte
activitãþi................................................................................................................................... 82.500 mii lei/orã
NOTÃ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adãugatã.
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MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere:
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
¥ prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de stabilire a nivelului
contribuþiei de întreþinere în instituþiile de asistenþã socialã, datoratã de persoanele asistate sau de susþinãtorii legali ai acestora, aprobatã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 372/1997;
¥ Avizul Ministerului Finanþelor nr. 300.991 din 22 martie 1999,
emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ (1) Costul mediu lunar de întreþinere pe baza cãruia se
calculeazã contribuþia de întreþinere în anul 1999 pentru persoanele asistate
în cãminele pentru pensionari este de 468.000 lei.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu luna aprilie 1999.
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 31 martie 1999.
Nr. 169.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aplicarea temporarã a unor limite de tonaj modificate
pentru drumul naþional (DN) 55 Craiova Ð Bechet PCTF
Ministrul transporturilor,
în temeiul art. 40 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, ºi al art. 2 lit. i) ºi p) din Hotãrârea
Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ca urmare a
situaþiei conflictuale din Republica Federalã Iugoslavia,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pentru fluidizarea traficului internaþional rutier, pânã la normalizarea situaþiei din Republica Federalã Iugoslavia, pentru drumul naþional
(DN) 55 CraiovaÑBechet PCTF se aplicã temporar limitele de tonaj prevãzute la pct. II din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 23 din
20 ianuarie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106
din 12 martie 1999.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 26 martie 1999.
Nr. 174.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141/7.IV.1999 conþine 16 pagini.

Preþul 2.208 lei

ISSN 1453Ñ4495

