Anul XII Ñ Nr. 14

PARTEA

I

Luni, 17 ianuarie 2000

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
SUMAR

Nr.

Pagina

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale
Americii privind cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã, semnat la Washington la 15 iulie 1998 ........
Acord între Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite
ale Americii privind cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã ..........................................................................
11.
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Acordului privind
cooperarea în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei dintre
Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi
Inovare din România ºi Consiliul pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Tehnicã din Turcia (TUBITAK), semnat la Ankara la 6 iulie 1999 ..................................
Acord privind cooperarea în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei
între Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi

ALE

Pagina
Inovare din România ºi Consiliul pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Tehnicã din Turcia (TUBITAK)...............

10.

HOTÃRÂRI

Nr.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

1
2Ð4

5Ð6

2.728/T.B./19.962/1999. Ñ Instrucþiuni privind tipãrirea ºi
decontarea biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã,
emise de Ministerul Transporturilor ºi de Ministerul
Finanþelor în baza prevederilor Legii nr. 44/1994
privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi ................

6Ð15

REPUBLICÃRI
4

Legea nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea
comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial,
1941Ñ1945Ò...............................................................

GUVERNULUI

15Ð16

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã, semnat la Washington la 15 iulie 1998
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind
cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã, semnat la Washington
la 15 iulie 1998.

Art. 2. Ñ Cheltuielile privind aplicarea prevederilor
acordului se suportã din bugetul Agenþiei Naþionale pentru
ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 10.

Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare,
Mircea Puºcã
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
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ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã

Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare pãrþi,
recunoscând importanþa ºtiinþei ºi tehnologiei pentru dezvoltarea unor economii naþionale prospere,
convinse cã o cooperare internaþionalã în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei va întãri legãturile de prietenie ºi înþelegere dintre popoarele lor ºi va conduce la creºterea nivelului ºtiinþific ºi tehnologic în folosul ambelor þãri,
convinse de necesitatea dezvoltãrii în continuare a cooperãrii ºtiinþifice ºi tehnologice reciproc avantajoase, în
cadrul noului parteneriat strategic stabilit între România ºi Statele Unite ale Americii, ºi
recunoscând Actul final de la Helsinki al Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa, precum ºi documentele finale ale reuniunilor urmãtoare de la Viena, Bonn, Madrid, Paris ºi Lisabona,
au convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL I

ARTICOLUL IV

1. Pãrþile vor dezvolta, vor sprijini ºi vor facilita cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã dintre organizaþiile din cele
douã þãri, care coopereazã pe baza principiilor egalitãþii,
reciprocitãþii ºi avantajului reciproc. Aceastã cooperare se
poate desfãºura în domenii precum: ºtiinþele fundamentale,
protecþia mediului înconjurãtor, ºtiinþele medicale ºi ocrotirea sãnãtãþii, agriculturã, cercetarea tehnicã, energie, standardizare, politica ºi managementul ºtiinþei ºi tehnologiei,
cercetãrile privind resursele naturale ºi ale patrimoniului cultural ºi utilizarea lor raþionalã, precum ºi în alte domenii ale
ºtiinþei ºi tehnologiei asupra cãrora cele douã pãrþi pot conveni.
2. Organizaþiile care stabilesc relaþii de cooperare pot
cuprinde, fãrã a se limita însã la acestea, academii de
ºtiinþe, institute de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, organizaþii tehnice care faciliteazã inovaþia, societãþi
ºtiinþifice, agenþii guvernamentale, universitãþi ºi alte organizaþii de cercetare ºi dezvoltare din cele douã þãri.
3. Activitãþile de cooperare în baza acestui acord pot
include:
a) proiecte coordonate ºi comune de cercetare ºi dezvoltare, studii ºi investigaþii;
b) cursuri comune ºtiinþifice ºi de pregãtire, seminarii,
conferinþe ºi simpozioane;
c) schimburi de informaþii ºi documentaþie ºtiinþificã ºi
tehnologicã în cadrul activitãþilor de cooperare;
d) schimburi de oameni de ºtiinþã, de specialiºti ºi
cercetãtori;
e) schimburi sau utilizarea în comun a echipamentului
ori a materialelor; ºi
f) alte forme de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã asupra cãrora cele douã pãrþi pot conveni reciproc.

În ceea ce priveºte activitãþile de cooperare care se
desfãºoarã în baza acestui acord, fiecare parte, în conformitate cu legile ºi cu reglementãrile sale, va facilita:
a) intrarea ºi ieºirea promptã ºi eficientã pe ºi de pe
teritoriul ei a echipamentelor ºi instrumentelor, precum ºi a
informaþiilor referitoare la proiectele respective;
b) intrarea ºi ieºirea promptã ºi eficientã pe ºi de pe
teritoriul ei, precum ºi transportul intern ºi activitatea persoanelor care participã la punerea în aplicare a prezentului
acord;
c) asigurarea accesului în zonele geografice relevante,
la datele, materialele, instituþiile ºi persoanele care participã
la aplicarea acestui acord.

ARTICOLUL II

ARTICOLUL VIII

Cooperarea în baza acestui acord se va desfãºura în
conformitate cu legile ºi reglementãrile naþionale în vigoare
ale celor douã pãrþi ºi în funcþie de disponibilitãþile de personal ºi de fondurile alocate.

Prevederile acestui acord nu vor prejudicia aranjamentele de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã între organizaþiile
care coopereazã ale celor douã pãrþi ºi care nu intrã în
sfera de aplicare a acordului.

ARTICOLUL III

ARTICOLUL IX

Activitãþile de cooperare prevãzute în baza acestui acord
se vor desfãºura prin punerea în aplicare a unor memorandumuri de înþelegere sau a altor aranjamente încheiate
între organizaþiile care stabilesc relaþii de cooperare din
cele douã þãri, denumite în continuare aranjamente de aplicare. Aceste aranjamente de aplicare trebuie sã cuprindã,
dupã caz, subiectele cooperãrii, procedurile, finanþarea, alocarea costurilor ºi alte chestiuni relevante.

Pãrþile vor analiza împreunã, prin intermediul agenþilor
executivi desemnaþi ºi la termene reciproc acceptabile, progresele în aplicarea prezentului acord.

ARTICOLUL V

Prevederile referitoare la protecþia ºi împãrþirea drepturilor de proprietate intelectualã obþinute sau furnizate în cursul activitãþilor de cooperare în baza acestui acord sunt
specificate în anexa A care constituie parte integrantã a
prezentului acord.
ARTICOLUL VI

Informaþiile ºtiinþifice ºi tehnologice care nu sunt proprietate intelectualã, ce rezultã din activitãþile de cooperare
desfãºurate în baza acestui acord, vor fi puse la dispoziþie
comunitãþii ºtiinþifice mondiale, pe canalele obiºnuite ºi în
concordanþã cu procedurile curente ale organizaþiilor între
care existã relaþiile de cooperare, dacã nu s-a convenit altfel, în scris, în cadrul aranjamentelor de aplicare.
ARTICOLUL VII

Oameni de ºtiinþã, specialiºti ºi instituþii din alte þãri sau
organizaþii internaþionale pot fi invitate, cu acordul ambelor
pãrþi, sã participe pe cheltuiala lor, dacã nu s-a convenit
altfel, la activitãþile care se desfãºoarã în baza acestui acord.

ARTICOLUL X

1. Fiecare parte va desemna un agent executiv. Agenþii
executivi vor fi Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei pentru
România ºi Departamentul de Stat pentru Statele Unite ale
Americii.
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1. Prezentul acord intrã în vigoare la data schimbului de
note diplomatice care confirmã cã pãrþile au îndeplinit respectivele cerinþe interne necesare pentru intrarea sa în
vigoare. Acordul rãmâne în vigoare timp de 5 ani.
2. Fiecare parte poate denunþa acest acord prin notificare scrisã, adresatã celeilalte pãrþi cu 6 luni înainte. În

cazul în care pãrþile nu au convenit altfel, denunþarea prezentului acord nu va afecta finalizarea nici unei activitãþi de
cooperare desfãºurate în baza acestui acord, care nu a
fost complet realizatã la data denunþãrii acestuia.
3. Prezentul acord poate fi amendat cu acordul scris al
pãrþilor.
4. Acest acord va fi extins în mod automat pe perioade
succesive de 5 ani.
Încheiat la Washington la 15 iulie 1998, în dublu exemplar, în limbile românã ºi englezã, ambele texte fiind egal
autentice.

Pentru Guvernul României,
Horia Ene

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
Strobe Talbot

ARTICOLUL XI

ANEXA A
PROPRIETATEA INTELECTUALÃ

În conformitate cu art. V din prezentul acord:
Pãrþile vor asigura protecþia adecvatã ºi eficace a proprietãþii intelectuale create sau furnizate în baza acestui
acord ºi a aranjamentelor de aplicare relevante. Pãrþile sunt
de acord sã îºi notifice reciproc, în timp util, orice invenþii
sau lucrãri cu drepturi de autor rezultate în baza acestui
acord ºi sã solicite protecþie în timp util pentru aceastã
proprietate intelectualã. Drepturile asupra acestei proprietãþi
intelectuale vor fi atribuite dupã cum se prevede în aceastã
anexã.
I. Sfera de aplicare
A. Aceastã anexã este aplicabilã tuturor activitãþilor de
cooperare care se realizeazã în baza acestui acord, cu
excepþia cazurilor în care pãrþile sau persoanele desemnate
de acestea au convenit în mod expres altfel.
B. Pentru acest acord proprietatea intelectualã va avea
sensul specificat la art. 2 din Convenþia de înfiinþare a
Organizaþiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectualã,
încheiatã la Stockholm la 14 iulie 1967.
C. Aceastã anexã se referã la atribuirea drepturilor, profiturilor ºi drepturilor de autor între pãrþi. Fiecare parte se
va asigura cã cealaltã parte poate sã obþinã drepturile de
proprietate intelectualã, alocate conform anexei, prin obþinerea acestor drepturi de la participanþii sãi, pe bazã de contracte sau alte mijloace legale, dacã este necesar. Aceastã
anexã nu modificã ºi nici nu prejudiciazã în alt mod alocarea acestor drepturi între una dintre pãrþi ºi cetãþenii ei,
care va fi stabilitã de legile ºi practicile pãrþii respective.
D. Litigiile referitoare la proprietatea intelectualã rezultatã
în baza acestui acord vor fi soluþionate prin tratative între
instituþiile participante implicate sau, dacã este necesar, de
cãtre pãrþi sau persoanele desemnate de acestea. Cu acordul reciproc al pãrþilor, litigiul va fi supus unui tribunal de
arbitraj a cãrui decizie este obligatorie, în conformitate cu
regulile aplicabile ale dreptului internaþional. Cu excepþia
cazurilor în care pãrþile sau persoanele desemnate de
acestea au convenit altfel în scris, se vor aplica regulile de
arbitraj ale Comisiei Naþiunilor Unite de Drept Internaþional
Comercial (UNCITRAL).
E. Denunþarea sau expirarea valabilitãþii acestui acord
nu va afecta drepturile sau obligaþiile rezultate din aceastã
anexã.

II. Atribuirea drepturilor
A. Fiecare parte va avea dreptul la o licenþã de drept
de autor neexclusivã, irevocabilã ºi gratuitã în toate þãrile,
pentru a traduce, a reproduce ºi a distribui public articole
din reviste ºtiinþifice ºi tehnice, rapoarte sau cãrþi, care
decurg direct din cooperarea desfãºuratã în baza acestui
acord. Toate exemplarele distribuite public ale unei lucrãri
cu drept de autor conform acestei prevederi vor indica
numele autorilor lucrãrii, cu excepþia cazurilor în care un
autor refuzã în mod explicit sã fie nominalizat.
B. Drepturile de proprietate intelectualã, altele decât cele
descrise în acest paragraf II la lit. A vor fi alocate astfel:
1. Cercetãtorii aflaþi în vizitã de studii, de pildã oamenii
de ºtiinþã aflaþi în vizitã în primul rând pentru aprofundarea
studiilor, vor obþine drepturile de proprietate intelectualã în
conformitate cu jurisdicþia instituþiei-gazdã. În plus fiecare
cercetãtor aflat în vizitã, care se calificã pentru numele de
inventator, va avea dreptul la o parte din drepturile de
autor obþinute de instituþia-gazdã de pe urma licenþierii
acestei proprietãþi intelectuale.
2 a) Pentru proprietatea intelectualã creatã în urma cercetãrilor realizate în comun, de exemplu în cazul în care
pãrþile, instituþiile participante sau personalul participant a
convenit în prealabil asupra scopului lucrãrii, fiecare parte
va fi îndreptãþitã sã obþinã toate drepturile ºi profiturile pe
propriul ei teritoriu. Drepturile ºi profiturile în terþe þãri vor fi
stabilite în aranjamentele de aplicare. În cazul în care o
cercetare nu este definitã drept cercetare comunã în aranjamentele de aplicare corespunzãtoare, drepturile de
proprietate intelectualã decurgând din cercetarea respectivã
vor fi atribuite în conformitate cu prevederile paragrafului
II.B.1. Pe lângã aceasta, orice persoanã care se calificã
pentru numele de inventator va fi îndreptãþitã la o parte din
drepturile de autor obþinute de oricare dintre instituþiile care
au dobândit licenþierea proprietãþii intelectuale respective.
b) Prin derogare de la prevederile paragrafului II.B.2 a),
în cazul în care un tip de proprietate intelectualã este protejat de legile unei pãrþi, dar nu ºi de cele ale celeilalte
pãrþi, partea ale cãrei legi prevãd asemenea tip de protecþie va beneficia de toate drepturile ºi profiturile în
întreaga lume. Persoanele nominalizate ca inventatori ai
proprietãþii intelectuale respective vor fi totuºi îndreptãþite sã
obþinã drepturile de autor conform prevederilor paragrafului
II.B.2 a).
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III. Informaþii confidenþiale de serviciu
În cazul în care informaþii calificate în timp util ca fiind
informaþii confidenþiale de serviciu sunt furnizate sau create
în cadrul acordului, fiecare parte ºi participanþii ei vor proteja aceste informaþii în conformitate cu legile aplicabile, cu
reglementãrile ºi cu practica administrativã. Informaþiile pot
fi definite drept confidenþiale de serviciu atunci când o per-

soanã care dispune de asemenea informaþii poate obþine
un beneficiu economic de pe urma acestora sau poate
obþine un avantaj competitiv asupra celor care fie cã nu
dispun de ele, fie cã informaþiile nu sunt cunoscute în
general sau nu sunt puse la dispoziþie publicã din alte
surse, iar proprietarul nu a fãcut anterior informaþiile disponibile, fãrã a impune în timp util obligaþia de a le pãstra
caracterul confidenþial pe o perioadã datã.
ANEXA B

OBLIGAÞII DE SECURITATE

I. Protecþia informaþiilor

II. Transferul de tehnologie

Ambele pãrþi convin ca nici o informaþie sau nici un
echipament care necesitã protecþie în interesul apãrãrii
naþionale sau al relaþiilor externe ale fiecãreia dintre pãrþi
ºi calificate drept secrete, în conformitate cu legile ºi reglementãrile naþionale aplicabile, sã nu fie furnizat în baza
acestui acord. În cazul în care informaþii sau echipamente
sunt recunoscute ca atare sau sunt identificate pe parcursul
activitãþilor desfãºurate în temeiul acestui acord ca
informaþii sau echipamente care necesitã o asemenea protecþie, faptul va fi imediat adus la cunoºtinþã oficialitãþilor
competente, iar pãrþile se vor consulta asupra necesitãþii ºi
nivelului de protecþie adecvatã ce urmeazã a fi acordatã
pentru informaþiile sau echipamentele respective.

Transferul de informaþii sau de echipamente nesecrete,
supuse controlului la export, se va efectua între pãrþi în
conformitate cu legile ºi reglementãrile corespunzãtoare
ale fiecãrei pãrþi, pentru a împiedica transferul sau
retransferul neautorizat al informaþiilor sau al echipamentelor furnizate ori produse în baza acestui acord. În cazul
în care oricare dintre pãrþi considerã necesar, în contracte sau în aranjamentele de aplicare vor fi incluse prevederi detaliate, în scopul prevenirii transferului sau
retransferului neautorizat al unor asemenea informaþii sau
echipamente.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul
ºtiinþei ºi tehnologiei dintre Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare din România ºi Consiliul pentru
Cercetare ªtiinþificã ºi Tehnicã din Turcia (TUBITAK), semnat
la Ankara la 6 iulie 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul privind cooperarea în domeniul ºtiinþei ºi
tehnologiei dintre Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare din
România ºi Consiliul pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Tehnicã din Turcia
(TUBITAK), semnat la Ankara la 6 iulie 1999.
Art. 2. Ñ Cheltuielile privind aplicarea prevederilor acordului se suportã
din bugetul Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
Mircea Puºcã
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 11.
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ACORD
privind cooperarea în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei între Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare
din România ºi Consiliul pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Tehnicã din Turcia (TUBITAK)
Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare din România ºi Consiliul pentru Cercetare ªtiinþificã ºi
Tehnicã din Turcia (TUBITAK), denumite în continuare pãrþi, recunoscând importanþa ºtiinþei ºi tehnologiei în dezvoltarea
economiilor lor naþionale, dorind sã întãreascã ºi sã dezvolte cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã pe baza egalitãþii ºi
avantajului reciproc, au convenit cele ce urmeazã:
ARTICOLUL 1

Pãrþile vor încuraja ºi vor sprijini cooperarea în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei dintre instituþiile de cercetare, pe
baza egalitãþii ºi avantajului reciproc, în conformitate cu
prevederile acestui acord, cu legislaþia ºi cu reglementãrile
existente în fiecare þarã.
ARTICOLUL 2

Cooperarea va cuprinde, în principal, urmãtoarele forme:
a) proiecte comune de cercetare ºi dezvoltare, inclusiv
schimbul rezultatelor obþinute, precum ºi schimbul de
oameni de ºtiinþã, specialiºti ºi cercetãtori;
b) organizarea de reuniuni cu caracter ºtiinþific, conferinþe, simpozioane, cursuri, seminarii, expoziþii etc. ºi participarea în comun la acestea;
c) schimbul de informaþii ºtiinþifice ºi tehnologice ºi de
documentaþie;
d) folosirea în comun a facilitãþilor cercetãrii ºi dezvoltãrii
ºi a echipamentului ºtiinþific;
e) alte forme de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã care
pot fi convenite de comun acord.

c) instituþiile de cercetare responsabile pentru realizarea
ºi implementarea lucrãrilor comune;
d) folosirea rezultatelor proiectelor comune de cercetare
ºi dezvoltare;
e) resursele financiare.
ARTICOLUL 5

În lipsa unor înþelegeri separate, cheltuielile pentru
schimbul de experþi, oameni de ºtiinþã ºi alþi specialiºti,
care rezultã din acest acord, vor fi acoperite dupã cum
urmeazã:
1. Partea care trimite va plãti cheltuielile de transport
internaþional.
2. Partea care primeºte va acoperi cheltuielile de transport intern, cele pentru masã ºi pentru cazare pe teritoriul
þãrii-gazdã, conform reglementãrilor legale din fiecare þarã.
ARTICOLUL 6

În timpul ºederii pe teritoriul celeilalte þãri persoanele
participante la aplicarea acestui acord vor beneficia în mod
gratuit de asistenþã medicalã în cazuri de urgenþã (inclusiv
urgenþele de naturã medicalã ºi chirurgicalã).

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 7

1. În scopul aplicãrii acestui acord se va constitui o
comisie mixtã, compusã din reprezentanþi desemnaþi de
cele douã pãrþi.
2. Sarcinile comisiei mixte sunt urmãtoarele:
a) sã identifice domeniile de cooperare pe baza
informaþiilor furnizate de instituþiile din fiecare þarã ºi a politicii naþionale în ºtiinþã ºi tehnologie;
b) sã creeze condiþii favorabile pentru implementarea
acestui acord;
c) sã faciliteze implementarea programelor ºi a proiectelor comune;
d) sã facã schimb de experienþã rezultatã din cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã bilateralã ºi sã examineze propunerile pentru dezvoltarea cooperãrii.
3. În lipsa altor înþelegeri comisia mixtã se va întruni o
datã pe an, alternativ în Turcia ºi în România, la date reciproc convenite, ºi va pregãti rapoarte cuprinzând evaluãri
ale activitãþii de cooperare desfãºurate, actuale ºi de perspectivã.
4. Comisia mixtã îºi poate elabora propriile reguli de
procedurã.

1. Rezultatele ºtiinþifice ºi tehnologice ºi orice alte
informaþii provenite din activitãþile de cooperare din cadrul
acestui acord vor fi comunicate, publicate sau folosite în
scop comercial, cu acordul ambilor parteneri ºi conform
prevederilor internaþionale referitoare la proprietatea intelectualã.
2. Cercetãtorii, experþii tehnici ºi instituþiile unei terþe þãri
sau organizaþii internaþionale pot fi invitate sã participe, cu
acordul ambilor parteneri, la proiectele ºi programele care
se realizeazã în cadrul acestui acord.
Dacã pãrþile nu convin altfel, în scris, ºi în funcþie de
fondurile disponibile, cheltuielile pentru participarea terþilor
vor fi suportate de þãrile terþe.

ARTICOLUL 4

În vederea facilitãrii cooperãrii ºtiinþifice ºi tehnologice,
comisia mixtã va elabora periodic programe de lucru
cuprinzând:
a) domeniile de cooperare;
b) tematicile specifice;

ARTICOLUL 8

Orice disputã legatã de interpretarea sau de aplicarea
acestui acord va fi soluþionatã pe cale amiabilã în cadrul
comisiei mixte sau între pãrþi.
ARTICOLUL 9

Cu privire la activitãþile de cooperare stabilite în cadrul
prezentului acord, fiecare parte va lua toate mãsurile necesare, în conformitate cu legile ºi reglementãrile sale, pentru
a asigura cele mai bune condiþii în vederea aplicãrii lor.
ARTICOLUL 10

Acest acord nu va influenþa valabilitatea sau îndeplinirea
altor obligaþii care decurg din alte înþelegeri sau acorduri
internaþionale, încheiate de oricare dintre pãrþi.
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ARTICOLUL 11

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data la care
pãrþile îºi vor notifica reciproc cã acesta a fost aprobat în
conformitate cu procedurile legale din fiecare þarã. Data
ultimei notificãri este consideratã data intrãrii în vigoare a
acordului.
2. Prezentul acord se încheie pe o perioadã de 5 ani
ºi, dacã nici una dintre pãrþi nu va notifica în scris intenþia
sa de încetare a valabilitãþii acestuia, se considerã prelungit
automat pe perioade de 5 ani. Încetarea valabilitãþii pre-

zentului acord va intra în vigoare dupã 6 luni de la data
notificãrii menþionate.
3. Încetarea valabilitãþii prezentului acord nu va afecta
derularea proiectelor sau programelor convenite în cadrul
acestuia, în cazul în care, la data încetãrii acordului, ele
nu sunt executate integral.
Semnat la Ankara la 6 iulie 1999, în câte douã exemplare, în limbile românã, turcã ºi englezã, toate textele fiind
egal autentice.
În cazul unor diferenþe de interpretare a termenilor prezentului acord, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare din România,
Mircea Puºcã

ACTE
ALE

ALE

Pentru Consiliul pentru Cercetare ªtiinþificã
ºi Tehnicã din Turcia (TUBITAK),
prof. dr. Tugrul Tankut

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 2.728/T.B./28 iulie 1999

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR
Nr. 19.962/28 iulie 1999

INSTRUCÞIUNI
privind tipãrirea ºi decontarea biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã,
emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi
ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi
În baza dispoziþiilor art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 580/1995 privind cheltuielile care se deconteazã de cãtre
Ministerul Finanþelor direct Ministerului Transporturilor ca urmare a aplicãrii prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994
privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, se emit prezentele instrucþiuni.
I. Tipãrirea biletelor
1. Tipãrirea biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã pe
calea feratã, pe cãile fluviale ºi auto judeþene se face prin
grija Ministerului Transporturilor Ñ Direcþia generalã de
management, strategie, reþea sanitarã, denumitã în continuare D.G.M.S.R.S., pe baza cererilor primite de la asociaþiile
veteranilor de rãzboi legal constituite ºi a avizului
Ministerului Finanþelor.
2. Selectarea agenþilor economici ce urmeazã sã efectueze tipãrirea biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã se face
de Ministerul Transporturilor, în calitate de persoanã juridicã
achizitoare, în condiþiile legii.
De organizarea ofertãrii sau a licitaþiei pentru achiziþiile
publice rãspunde D.G.M.S.R.S.
3. Cheltuielile de tipãrire a biletelor speciale de cãlãtorie
gratuitã se deconteazã din sumele prevãzute în bugetul
Ministerului Transporturilor la capitolul 60.01 ”Asistenþã
socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ, cu încadrarea în fondurile aprobate cu aceastã destinaþie prin
legea anualã a bugetului de stat, pe baza facturilor prezentate de agentul economic declarat câºtigãtor al licitaþiei
ºi a documentelor de predare-primire a biletelor speciale de
cãlãtorie gratuitã cãtre Ministerul Transporturilor Ñ

D.G.M.S.R.S., executate în conformitate cu contractul semnat cu acesta.
4. Cererile pentru tipãrirea biletelor speciale de cãlãtorie
gratuitã pe calea feratã, pe cãile fluviale ºi auto judeþene
se prezintã Ministerului Transporturilor Ñ D.G.M.S.R.S. de
cãtre asociaþiile veteranilor de rãzboi legal constituite, pânã
la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul urmãtor.
5. Pânã la data de 1 noiembrie a fiecãrui an
D.G.M.S.R.S. va întocmi formele de predare-primire a biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã tipãrite pentru anul
urmãtor, în forma ºi în cantitatea convenite, cãtre Serviciul
legitimaþii de cãlãtorie ºi facilitãþi, din cadrul Societãþii
Naþionale de Transport Feroviar de Cãlãtori ”C.F.R.
CãlãtoriÒ Ñ S.A., denumitã în continuare C.F.R. Cãlãtori,
pentru aplicarea timbrului sec fãrã de care biletul special
de cãlãtorie nu va fi admis la vizã, pentru cãlãtoria gratuitã
pe calea feratã, ºi, respectiv, cãtre asociaþiile veteranilor de
rãzboi legal constituite, pentru cãlãtoria gratuitã pe cãile fluviale ºi auto judeþene.
6. Distribuirea cãtre beneficiari a biletelor speciale de
cãlãtorie gratuitã se face de asociaþiile veteranilor de rãzboi
legal constituite, respectiv prin filialele judeþene ale acestora, care îºi vor organiza evidenþa distribuirii lor.
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Biletele nedistribuite de asociaþiile veteranilor de rãzboi
legal constituite vor fi distruse în condiþiile legii.
7. Biletele speciale de cãlãtorie gratuitã sunt valabile
numai însoþite de legitimaþia eliberatã de filialele judeþene
(sau de sector, în cazul municipiului Bucureºti) ale asociaþiilor veteranilor de rãzboi legal constituite, contrasemnatã de împuternicitul Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Biletele folosite de însoþitori sunt valabile numai pentru
aceeaºi cãlãtorie cu a persoanei cu drept de însoþitor ºi cu
legitimaþia acesteia.
Pe biletele folosite de însoþitori se va înscrie numãrul
legitimaþiei persoanei cu drept de însoþitor.
8. Biletele speciale de cãlãtorie gratuitã, ale cãror
modele sunt prezentate în anexele nr. 1Ñ3, au tipãrite
aceeaºi serie ºi acelaºi numãr pe fiecare dintre pãrþile
componente, precum ºi anul calendaristic de valabilitate.
9. Completarea biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã cu
datele prevãzute în imprimate se face de cãtre emitent
ºi/sau de cãtre cãlãtori, cu cernealã sau pix cu pastã, pe
rãspunderea acestora.
10. Pentru a fi valabil biletul special de cãlãtorie gratuitã trebuie sã poarte semnãtura ºi ºtampila emitentului, în
locurile special indicate, atât pe biletul special propriu-zis,
pe cuponul statistic, cât ºi pe cupoanele-anexã 1 ºi 2.
La emitere biletul special de cãlãtorie gratuitã, care este
format din cuponul statistic, cupoanele-anexã 1 ºi 2 ºi din
biletul special propriu-zis, se înmâneazã beneficiarului de
cãlãtorii gratuite.
11. Modificãrile, corecturile sau ºtersãturile, chiar certificate de emitent, anuleazã dreptul de întrebuinþare a biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã.
12. Pentru a fi admis la transport cãlãtorul prezintã
înainte de începerea cãlãtoriei cuponul statistic, cupoaneleanexã 1 ºi 2 ºi biletul special propriu-zis, nedetaºate, pentru vizã, la casa de bilete sau la agenþia de voiaj, dupã
caz, având completate rubricile: Dl/Dna; Nr. legitimaþiei
titularului; Seria ºi nr. buletinului/cãrþii de identitate al/a
însoþitorului, dacã este cazul; De la staþia; La staþia, respectând instrucþiunile de pe verso biletului special de
cãlãtorie. Pentru cãlãtoria gratuitã pe calea feratã, la prezentarea pentru vizã, casierul de bilete va completa, conform solicitãrii cãlãtorului, rubrica ”ViaÒ atât pe cuponul
statistic, cât ºi pe biletul de cãlãtorie special propriu-zis.
Dupã verificarea concordanþei datelor din rubricile completate pe cuponul statistic ºi pe biletul special propriu-zis
casierul de bilete detaºeazã cuponul statistic pe care îl
reþine, completându-l cu distanþa în km dintre staþia de
urcare ºi cea de coborâre, cu tariful corespunzãtor la data
respectivã ºi cu data efectuãrii transportului.
În cazul în care beneficiarul unui bilet special de
cãlãtorie gratuitã se urcã în tren într-o staþie C.F.R. în care
nu se vând bilete de cãlãtorie, ºeful de tren sau conductorul completeazã rubrica ”ViaÒ conform traseului stabilit de
cãlãtor, procedând conform celor prevãzute la alineatul precedent, înscrie data efectuãrii cãlãtoriei ºi numele staþiei de
urcare, dupã care detaºeazã ºi reþine cuponul statistic, iar
biletul special propriu-zis îl înmâneazã beneficiarului de
cãlãtorie gratuitã. Cuponul statistic este depus de ºeful de
tren sau de conductor la casa staþiei de domiciliu, o datã
cu vãrsarea valorilor, pe care casierul îl completeazã cu
distanþa în km ºi verificã exactitatea tarifului înscris.
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II. Decontarea biletelor speciale de cãlãtorie
A. Pentru transportul pe calea feratã
13. Tariful biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã este
cel din ziua efectuãrii cãlãtoriei, potrivit tarifului perceput
conform T.L.C.ÑC.F.R., tabelele nr. 1 ºi 4, la distanþa
efectiv parcursã între staþiile C.F.R. indicate pe bilet.
14. Cupoanele statistice reþinute de casieri cu ocazia
aplicãrii vizei la casele staþiilor ºi ale agenþiilor de voiaj,
precum ºi cupoanele-anexã 1 ºi 2, care se reþin de casier
în cazul în care cãlãtorul schimbã trenul, se vor evidenþia
distinct cu: seria, numãrul, valoarea cãlãtoriei, clasa, relaþia
ºi distanþa în km pe care s-a cãlãtorit, cãlãtori/km realizaþi,
utilizându-se formularul ”Contul legitimaþiilor cu preþ variabilÒ, prevãzut în anexa nr. 4, completat în 3 (trei) exemplare, separat pentru fiecare asociaþie a veteranilor de
rãzboi legal constituitã.
15. La începutul lunii urmãtoare celei efectuãrii cãlãtoriei
originalul formularului ”Contul legitimaþiilor cu preþ variabilÒ,
precum ºi o copie de pe acesta, împreunã cu cupoanele
statistice ºi cupoanele-anexã 1 ºi 2 respective, se înainteazã pentru verificare Serviciului colectare, contabilizare,
control venituri din cadrul agenþiei teritoriale a Societãþii de
Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A., denumitã în continuare S.M.F.
16. Pânã la data de 12 a fiecãrei luni pentru luna expiratã, Serviciul colectare, contabilizare, control venituri din
cadrul agenþiei teritoriale a S.M.F. va verifica concordanþa
datelor din cupoanele statistice, respectiv a celor din
cupoanele-anexã 1 ºi 2, cu cele înscrise în formularul
”Contul legitimaþiilor cu preþ variabilÒ la coloanele: ”TarifÒ,
”Suma încasatãÒ ºi ”Total ziÒ, semnând pentru realitatea ºi
exactitatea datelor înscrise.
Un exemplar al formularului ”Contul legitimaþiilor cu preþ
variabilÒ, însoþit de cupoanele statistice, va fi predat, sub
semnãturã, compartimentului statistic din cadrul serviciului
tehnic al agenþiei zonale de cãlãtori, pentru prelucrarea ºi
calcularea indicatorilor ”kmÒ ºi ”cãlãtori kmÒ, specifici acestei activitãþi. Compartimentul statistic rãspunde de arhivarea
ºi pãstrarea cupoanelor statistice, ca document contabil,
acestea constituind dovada efectuãrii prestaþiei.
17. Serviciul colectare, contabilizare, control venituri din
cadrul agenþiei teritoriale a S.M.F. va verifica ºi va centraliza totalurile costurilor legitimaþiilor cu preþ variabil, întocmind, în 4 (patru) exemplare, ”Situaþia centralizatoare a
conturilor legitimaþiilor cu preþ variabil Ñ cod statistic ........
rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în transportul pe
calea feratã în luna .......... anul ........Ò, denumitã în continuare centralizator. Acest centralizator cuprinde: numãrul de
cãlãtori expediaþi, cãlãtori km realizaþi ºi valoarea prestaþiei,
conform anexei nr. 5.
Centralizatorul întocmit în 4 (patru) exemplare, separat
pe asociaþii ale veteranilor de rãzboi legal constituite, se
semneazã de conducerea agenþiei zonale de cãlãtori, pentru oportunitatea, realitatea ºi exactitatea datelor înscrise.
Exemplarul 4 al centralizatorului se reþine de cãtre
agenþia teritorialã a S.M.F., iar celelalte trei exemplare vor
fi înaintate Serviciului bugete, analize financiare din cadrul
C.F.R. Cãlãtori.
18. Pe baza centralizatoarelor primite de la agenþiile
zonale de cãlãtori, C.F.R. Cãlãtori, prin Serviciul bugete,
analize financiare, va întocmi lunar, în 3 (trei) exemplare,
pânã la data de 25 a lunii, separat pentru fiecare asociaþie
a veteranilor de rãzboi legal constituitã, ”Decontul biletelor
speciale de cãlãtorie pe calea feratã Ñ cod statistic ........
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rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în luna ........ anul
........Ò, conform anexei nr. 6, semnat de directorul general
al C.F.R. Cãlãtori sau de înlocuitorul acestuia.
Decontul astfel întocmit va fi prezentat la vizã, prin grija
Serviciului bugete, analize financiare din cadrul C.F.R.
Cãlãtori, asociaþiilor veteranilor de rãzboi legal constituite,
la sediile centrale ale acestora, care vor semna ºi vor
aplica ºtampila pe fiecare exemplar, certificând astfel realitatea datelor prezentate.
Exemplarul 3 al decontului se reþine de cãtre fiecare
asociaþie a veteranilor de rãzboi legal constituitã, pentru
evidenþa biletelor speciale de cãlãtorie efectiv consumate.
Dupã obþinerea vizei de la asociaþiile veteranilor de rãzboi
legal constituite originalul decontului, împreunã cu originalul
centralizatoarelor primite de la agenþiile zonale de cãlãtori,
va fi înaintat Direcþiei generale economice ºi relaþii bugetare
din cadrul Ministerului Transporturilor, denumitã în continuare
D.G.E.R.B., în vederea asigurãrii sumelor necesare pentru
decontarea biletelor speciale de cãlãtorie gratuitã.
19. C.F.R. Cãlãtori rãspunde de realitatea, oportunitatea
ºi exactitatea datelor prezentate la decontare.
B. Pentru transportul cu autobuzele aparþinând agenþilor
economici transportatori auto care executã curse regulate
interurbane ºi pentru transportul pe cãile fluviale
20. Tariful biletelor speciale de cãlãtorie este cel
perceput de agentul economic transportator în momentul
efectuãrii cãlãtoriei, aferent distanþei dintre staþia de urcare
ºi cea de coborâre, înscrise pe cuponul statistic, respectiv
tariful biletului.
21. Pe baza cupoanelor statistice ale biletelor speciale
de cãlãtorie colectate, agenþii economici transportatori auto
sau pe cãile fluviale vor completa lunar, pânã la data de
10 a lunii urmãtoare pentru luna expiratã, în 4 (patru)
exemplare, ”Borderoul cupoanelor statistice pentru cãlãtoria
cu autobuze sau pe cãile fluviale a veteranilor de rãzboi,
colectate în luna .......................... anul .......Ò ºi ”Situaþia
centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Legii
nr. 44/1994 în transportul auto sau pe cãile fluviale de persoane în luna ............ anul .....Ò, conform anexelor nr. 7 ºi 8.
Borderourile ºi situaþia centralizatoare se întocmesc
separat, pentru fiecare asociaþie a veteranilor de rãzboi
legal constituitã.
În Borderoul cupoanelor statistice pentru cãlãtoria cu
autobuze sau pe cãile fluviale a veteranilor de rãzboi,
colectate în luna........ anul ..... se cuprind numai cupoanele
statistice care au înscrise toate datele prevãzute la pct. 12.
22. Cele 4 (patru) exemplare ale borderourilor ºi ale
situaþiei centralizatoare, însoþite de cupoanele statistice aferente, se vor prezenta de cãtre agenþii economici transportatori filialelor judeþene ale asociaþiilor veteranilor de rãzboi
legal constituite care, dupã verificare, le vor viza semnând
ºi aplicând ºtampila pe fiecare exemplar.
Exemplarul 4 al borderourilor ºi al situaþiei centralizatoare se reþine de cãtre filiala asociaþiei veteranilor de
rãzboi legal constituitã, iar celelalte 3 (trei) exemplare,
inclusiv cupoanele statistice, se restituie în cel mult 7 zile
de la primirea acestora agentului economic transportator.
23. Primele 3 (trei) exemplare ale borderourilor ºi ale
situaþiei centralizatoare, vizate de filiala asociaþiei veteranilor
de rãzboi legal constituitã, inclusiv cupoanele statistice, se
prezintã de cãtre agentul economic transportator, pentru

verificare ºi avizare, direcþiei generale a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat din judeþul în care acesta îºi
are sediul.
Dupã avizare, în termen de 7 zile de la primirea acestora, direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat reþine exemplarul 2 al borderourilor ºi al
situaþiei centralizatoare, restituind agentului economic
transportator celelalte douã exemplare, inclusiv cupoanele
statistice.
24. Originalele borderourilor ºi ale situaþiei centralizatoare vor fi transmise de agentul economic transportator, în
cel mult 3 zile de la primire, D.G.E.R.B., în vederea asigurãrii resurselor necesare pentru decontarea sumelor
cuvenite.
25. Exemplarul 3 al borderourilor ºi al situaþiei centralizatoare, împreunã cu cupoanele statistice, rãmâne la agentul economic transportator, ca documente justificative
privind efectuarea prestaþiilor.
III. Dispoziþii comune
26. La primirea decontului de la C.F.R. Cãlãtori pentru
transportul pe calea feratã, precum ºi a borderourilor ºi
situaþiilor centralizatoare de la agentul economic transportator pentru transportul auto sau pe cãile fluviale al veteranilor de rãzboi, Ministerul Transporturilor, prin D.G.E.R.B., va
verifica în termen de maximum douã zile respectarea
aplicãrii prevederilor prezentelor instrucþiuni.
27. Dupã verificarea deconturilor primite pânã la datele
de 1 ºi, respectiv, 15 ale lunii curente pentru luna expiratã,
D.G.E.R.B. va întocmi documentaþii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare pentru decontarea acestora, va obþine aprobarea ordonatorului principal de credite
ºi viza reprezentantului Curþii de Conturi ºi le va transmite
Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a finanþelor
instituþiilor publice ºi drepturi salariale, pentru deschiderea
creditelor bugetare aferente.
D.G.E.R.B. va avea în vedere încadrarea acestora în
fondurile aprobate cu aceasta destinaþie la capitolul 60.01
”Asistenþã socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ
prin legea anualã a bugetului de stat.
28. Dupã aprobarea finanþãrii ºi dupã primirea creditelor
bugetare de la Ministerul Finanþelor, D.G.E.R.B. va efectua
viramentele cãtre agenþii economici transportatori, potrivit
deconturilor prezentate.
29. În baza situaþiilor prezentate de agenþii economici
transportatori spre decontare ºi a documentelor de platã
întocmite pentru sumele aferente, D.G.E.R.B. va întocmi ºi
va prezenta spre aprobare ordonatorului principal de credite o notã privind înregistrarea în cheltuielile Ministerului
Transporturilor a sumelor respective.
30. Biletele speciale de cãlãtorie gratuitã pe calea feratã
tipãrite pentru anul 1999 rãmân valabile, fiind utilizate conform prevederilor art. 15 alin. 1 lit. a) ºi alin. 2 din Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele
drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, astfel cum a
fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 25/1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 114/1999.
C.F.R. Cãlãtori va emite norme interne de lucru cãtre
staþiile ºi agenþiile de voiaj C.F.R. privind utilizarea biletelor
speciale de calãtorie gratuitã pe calea feratã tipãrite pentru
anul 1999.
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31. Anexele nr. 1Ñ8 fac parte integrantã din prezentele
instrucþiuni.
32. La data publicãrii prezentelor instrucþiuni,
Instrucþiunile nr. 3.745/44.154/1995 privind tipãrirea ºi
decontarea biletelor speciale de cãlãtorie, emise de
Ministerul Transporturilor ºi Ministerul Finanþelor în baza

prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi,

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

p. Ministrul finanþelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de
rãzboi, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 28 din 6 februarie 1996, îºi înceteazã aplicabilitatea.

ANEXA Nr. 1

Faþã
SNTFC
C.F.R. CÃLÃTORI Ñ S.A.

CLASA 1
Cupon statistic
la biletul de cãlãtorie
gratuitã simplã, acordat
în baza Legii nr. 44/1994
Valabil pentru anul ..................
Dl/Dna .....................................
Nr. legitimaþiei ..........................
De la staþia ..............................
La staþia ...................................
Via ...........................................
Distanþa km ............................
Tren ..... vagon ..... loc .....
Nr. tichetului ..... Tarif .........
L. S.

Emitent,
..................

(anul)

(anul)
Cupon-anexã 2 Seria ......... Nr. ..........
Dl/Dna ................................................ Nr. legitimaþiei ..........
De la staþia ............................ La staþia ........................
Via ......... km ...... Tren ...... vagon ...... loc ...... Tarif ......

Nr.

Cupon-anexã 1 Seria ......... Nr. ..........
Dl/Dna ................................................ Nr. legitimaþiei ..........
De la staþia ............................ La staþia ........................
Via ......... km ...... Tren ...... vagon ...... loc ...... Tarif ......

Seria

1

Emitent,
............ L. S.

Emitent,
............ L. S.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SNTFC
C.F.R. CÃLÃTORI Ñ S.A.

CLASA 1
BILET
DE CÃLÃTORIE GRATUITÃ SIMPLÃ,
acordat în baza Legii nr. 44/1994
Seria ...........Nr. ...................

Valabil pentru anul

..........

Dl/Dna ....................................................................................................................
Nr. legitimaþiei ........................................................................................................
De la staþia ...........................................................................................................
La staþia .................................................................................................................
Seria ºi nr. buletinului/cãrþii de identitate al/a însoþitorului..................................
Via ..........................................................................................................................
L. S.

Emitent,
.......................

Faþã
SNTFC
C.F.R. CÃLÃTORI Ñ S.A.

CLASA 2
Cupon statistic
la biletul de cãlãtorie
gratuitã simplã, acordat
în baza Legii nr. 44/1994
Valabil pentru anul ..................
Dl/Dna .....................................
Nr. legitimaþiei ..........................
De la staþia ..............................
La staþia ...................................
Via.............................................
Distanþa km ............................
Tren ..... vagon ..... loc .....
Nr. tichetului ..... Tarif .........
L. S.

Emitent,
..................

(anul)

(anul)
Cupon-anexã 2 Seria ......... Nr. ..........
Dl/Dna ................................................ Nr. legitimaþiei ..........
De la staþia ............................ La staþia ........................
Via ......... km ...... Tren ...... vagon ...... loc ...... Tarif ......

Nr.

Cupon-anexã 1 Seria ......... Nr. ..........
Dl/Dna ................................................ Nr. legitimaþiei ..........
De la staþia ............................ La staþia ........................
Via ......... km ...... Tren ...... vagon ...... loc ...... Tarif ......

Seria

1

Emitent,
............ L. S.

Emitent,
............ L. S.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SNTFC
C.F.R. CÃLÃTORI Ñ S.A.

CLASA 2
BILET
DE CÃLÃTORIE GRATUITÃ SIMPLÃ,
acordat în baza Legii nr. 44/1994
Seria ...........Nr. ...................

Valabil pentru anul

..........

Dl/Dna ....................................................................................................................
Nr. legitimaþiei ........................................................................................................
De la staþia ...........................................................................................................
La staþia .................................................................................................................
Seria ºi nr. buletinului/cãrþii de identitate al/a însoþitorului..................................
Via ..........................................................................................................................
L. S.

Emitent,
.......................
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1. Biletul se completeazã
cu cernealã sau cu pix cu
pastã.
2. Cãlãtorul trebuie sã
completeze rubricile:
”Dl/DnaÒ, ”De la staþiaÒ, ”La
staþiaÒ, ”Nr. legitimaþieiÒ.
3. Rubrica ”ViaÒ se completeazã de casierul C.F.R.,
potrivit solicitãrii cãlãtorului.
4. Pentru a fi admis la
cãlãtorie biletul se prezintã
la casa de bilete înainte
de începerea cãlãtoriei.

INSTRUCÞIUNI

Se completeazã la schimbarea trenului cu regim de rezervare
în parcurs, respectându-se aceleaºi instrucþiuni de pe versoul
biletului propriu-zis.

Atenþie!

Se completeazã la schimbarea trenului cu regim de rezervare
în parcurs, respectându-se aceleaºi instrucþiuni de pe versoul
biletului propriu-zis.

Verso

1. Biletul este nominal, netransmisibil ºi este valabil numai completat
cu datele cerute.
2. Biletul este valabil numai însoþit de legitimaþia eliberatã de
Ministerul Apãrãrii Naþionale sau de asociaþii ale veteranilor de
rãzboi, contrasemnatã de ministrul apãrãrii naþionale.
3. Biletul folosit de însoþitor este valabil numai pentru aceeaºi
cãlãtorie cu a persoanei cu drept de însoþitor ºi cu legitimaþia acesteia. Pe biletul folosit de însoþitor se va scrie numãrul legitimaþiei persoanei cu drept de însoþitor.
4. Folosirea biletului la o clasã superioarã, la vagon de dormit,
cuºetã sau pe altã rutã decât cea înscrisã pe bilet se poate face
numai cu plata diferenþelor tarifare corespunzãtoare.
5. Biletul dã dreptul la o întrerupere a cãlãtoriei de pânã la 5 zile.
6. Biletul vizat în vederea cãlãtoriei, dar neutilizat, indiferent de
motiv, va fi prezentat staþiei C.F.R. în maximum o orã dupã plecarea
trenului, pentru aplicarea vizei de neutilizare, dupã care va fi returnat
organului emitent.
7. Nu se admit modificãri, corecturi, ºtersãturi, chiar certificate.
VIZA STAÞIEI
DE
ÎNTRERUPERE
A CÃLÃTORIEI

VIZA STAÞIEI
LA
PLECARE

ANEXA Nr. 2

Faþã
M.T.
Seria ......... Nr. ............

1

2

3

Km ........................
Lei ........................
Emitent,
................

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

CUPON STATISTIC
al biletului special pentru o cãlãtorie
simplã, gratuitã, cu autobuzele,
acordat în baza Legii nr. 44/1994
Valabil în anul .........
Dl/Dna .............................................
Nr. legitimaþiei titularului .....................
De la staþia .......................................
La staþia ..........................................

4

Seria .......... Nr. ...............

19

BILET SPECIAL
PENTRU O CÃLÃTORIE SIMPLÃ,
GRATUITÃ, CU AUTOBUZELE,
acordat în baza Legii nr. 44/1994

20

valabil în anul ............

23

Dl/Dna .......................................................................
Nr. legitimaþiei titularului .......................................
Seria ºi nr. buletinului/cãrþii de identitate al/a însoþitorului ......................................................................
De la staþia ............................................................
La staþia ...................................... km ..................
Emis la ..................................................................

24

21
22

25
26
27
28
29

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

VIZA AUTOGÃRII
Lei ...............
Nr. cursei ...... Nr. locului ........
Data ......................................

L.S.

L.S.

Emitent,

L.S.
I

II

III

IV

V

VI

Casier,

VII

VIII

IX

X

XI

30
31
¥
¥
XII
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Verso

Atenþie!

INSTRUCÞIUNI

1. Biletul se completeazã cu cernealã
sau cu pix cu pastã.
2. Completarea biletelor, cu excepþia
pãrþilor privind viza autogãrii, se
face de emitent sau de cãlãtor, pe
rãspunderea sa.
3. Pentru efectuarea cãlãtoriei pasagerul se prezintã pentru vizã la
casa de bilete din autogarã sau la
personalul de bord (în staþiile unde
nu sunt autogãri).
4. Rubrica ”EmitentÒ se completeazã
cu denumirea, semnãtura ºi ºtampila.

1. Biletul este nominal, netransmisibil ºi este valabil
numai completat cu toate datele cerute.
2. Biletul este valabil numai însoþit de legitimaþia eliberatã de Ministerul Apãrãrii Naþionale sau de asociaþii
ale veteranilor de rãzboi, contrasemnatã de ministrul
apãrãrii naþionale.
3. Biletul folosit de însoþitor este valabil numai pentru
aceeaºi cãlãtorie cu a persoanei cu drept de
însoþitor ºi cu legitimaþia acesteia. Pe biletul folosit
de însoþitor se va scrie numãrul legitimaþiei persoanei cu drept de însoþitor.
4. Biletul dã dreptul la o singurã cãlãtorie gratuitã pentru persoanele care beneficiazã de prevederile Legii
nr. 44/1994 ºi este valabil la cursele interurbane de
autobuze pentru deplasarea între staþiile indicate pe
bilet, situate pe un singur traseu, dacã nu existã
posibilitatea sã cãlãtoreascã pe calea feratã, conform
art. 15 lit. a) alin. 3 din Legea nr. 44/1994.
5. Biletul nu dã dreptul la întreruperea cãlãtoriei.
6. Nu se admit corecturi sau adãugãri, chiar certificate
de emitent.
7. Rubrica ”EmitentÒ se completeazã cu denumirea,
semnãtura ºi ºtampila.

Acest cupon se reþine de casier sau
de personalul de bord la efectuarea
cãlãtoriei.

ANEXA Nr. 3

Faþã
M.T.
Seria ......... Nr. ............

1

2

3

Km ........................
Lei ........................
Emitent,
..............

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

CUPON STATISTIC
al biletului special pentru o cãlãtorie
simplã, gratuitã, cu navele,
acordat în baza Legii nr. 44/1994
Valabil în anul .........
Dl/Dna .............................................
Nr. legitimaþiei titularului .....................
De la staþia .....................................
La staþia .........................................

4

Seria .......... Nr. ...............

19

BILET SPECIAL
PENTRU O CÃLÃTORIE SIMPLÃ,
GRATUITÃ, CU NAVELE,
acordat în baza Legii nr. 44/1994

20

valabil în anul ............

23

Dl/Dna .......................................................................
Nr. legitimaþiei titularului .......................................
Seria ºi nr. buletinului/cãrþii de identitate al/a însoþitorului ......................................................................
De la staþia ............................................................
La staþia ...................................... km ..................
Emis la ..................................................................

24

21
22

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

VIZA STAÞIEI
Lei ...............
Nr. cursei ...... Nr. locului ........
Data ......................................

L.S.

L.S.

Emitent,

L.S.
I

II

III

IV

V

VI

Casier,

VII

VIII

IX

X

XI

25
26
27
28
29
30
31
¥
XII
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Verso

Atenþie!

INSTRUCÞIUNI

1. Biletul se completeazã cu cernealã
sau cu pix cu pastã.
2. Completarea biletelor, cu excepþia
pãrþilor privind viza staþiei, se face
de emitent sau de cãlãtor pe
rãspunderea sa.
3. Pentru efectuarea cãlãtoriei, pasagerul se prezintã pentru vizã la
casa de bilete.
4. Acest cupon se reþine de casier la
efectuarea cãlãtoriei.
5. Rubrica ”EmitentÒ se completeazã
cu denumirea, semnãtura ºi ºtampila.

1. Biletul este nominal, netransmisibil ºi este valabil
numai completat cu toate datele cerute.
2. Biletul este valabil numai însoþit de legitimaþia eliberatã de Ministerul Apãrãrii Naþionale sau de asociaþii
ale veteranilor de rãzboi, contrasemnatã de ministrul
apãrãrii naþionale.
3. Biletul folosit de însoþitor este valabil numai pentru
aceeaºi cãlãtorie cu a persoanei cu drept de
însoþitor ºi cu legitimaþia acesteia. Pe biletul folosit
de însoþitor se va scrie numãrul legitimaþiei persoanei cu drept de însoþitor.
4. Folosirea biletului la nave de rang superior sau la o
clasã superioarã se face numai cu plata diferenþelor
tarifare corespunzãtoare.
5. Biletul dã dreptul la o singurã cãlãtorie gratuitã pentru persoanele care beneficiazã de prevederile Legii
nr. 44/1994 ºi nu dã dreptul la întreruperea
cãlãtoriei.
6. Nu se admit corecturi sau adãugãri, chiar certificate
de emitent.
7. Rubrica ”EmitentÒ se completeazã cu denumirea,
semnãtura ºi ºtampila.

ANEXA Nr. 4

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 14/17.I.2000

ANEXA Nr. 5

AGENÞIA TERITORIALÃ SMF

Serviciul colectare, contabilizare,
control venituri
Nr. ...................................

SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a conturilor legitimaþiilor cu preþ variabil Ñ cod statisticÉ...........
rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în transportul pe calea feratã
în lunaÉ.................... anulÉ..
Cãlãtori
expediaþi

Valoarea prestaþiei
(lei)

Cãlãtori km

Total AZC

AGENÞIA ZONALÃ DE CÃLÃTORI

Serviciul colectare, contabilizare,
control venituri

Director,

ªef serviciu,

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

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

L.S.

Semnãtura

L.S.

Semnãtura
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ANEXA Nr. 6

SNTFC ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A.
Serviciul bugete, analize financiare
Nr. ........................................
DECONTUL

biletelor speciale de cãlãtorie pe calea feratã Ñ cod statisticÉ..........................
rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 în lunaÉ............... anulÉ.......
AZC

Cãlãtori
expediaþi

............................
Total SNTFC

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

Valoarea prestaþiei
(lei)

Cãlãtori km

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

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

Director general,
......................................
L.S.

Semnãtura

DIRECÞIA ECONOMICÃ

Director
...............................

ANEXA Nr. 7

Titular Filiala ................
Nr. ....../...........................

AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ..............

Nr. ...............................

Avizat
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat .....................
L.S.

Semnãtura
......................................
BORDEROUL

cupoanelor statistice pentru cãlãtoria cu autobuze sau pe cãile fluviale
a veteranilor de rãzboi, colectate în luna .......... anul .......
Nr.
crt.

Seria ºi numãrul
cuponului statistic

Distanþa
cãlãtoriei
(km)

Valoarea cãlãtoriei
la tariful biletului

Nr.
crt.

Seria ºi numãrul
cuponului statistic

Distanþa
cãlãtoriei
(km)

Valoarea cãlãtoriei
la tariful biletului

1

2

3

4

1

2

3

4

TOTAL:

TOTAL

AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ..............

L.S.

Semnãtura
..............................

Titular Filiala .......................
L.S.

Semnãtura
...............................
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ANEXA Nr. 8

Titular Filiala ................
Nr. ....../...........................

AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ..............

Nr. ...............................

Avizat
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat .......................
L.S.

Semnãtura
......................................

SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a borderourilor rezultate de aplicarea Legii nr. 44/1994
în transportul auto sau pe cãile fluviale de persoane în luna .................. anul .....
Numãrul
borderoului

Numãrul de persoane
transportate

Parcursul
realizat (km)

Valoarea cãlãtoriilor
efectuate (lei)

1

2

3

4

TOTAL GENERAL:

AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ............

L.S.

Semnãtura
..............................

Titular Filiala ......................
L.S.

Semnãtura
...............................

REPUBLICÃRI
L E G E A Nr. 68/1994
privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò*)
Art. 1. Ñ Medalia ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò se instituie pentru a
comemora serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial.
Art. 2. Ñ (1) Medalia se conferã tuturor militarilor, asimilaþilor de orice grad ºi personalului civil încadrat în
unitãþile militare care au participat la campaniile armatei
române din perioada 1941Ñ1945 ºi au calitatea de veteran
de rãzboi al armatei române, conform Legii nr. 44/1994

privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale
invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiazã ºi cetãþenii altor
state, care au participat la al doilea rãzboi mondial în
armata românã ºi s-au aflat în una dintre situaþiile
prevãzute la art. 1 ºi 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi
vãduvelor de rãzboi.
Art. 3. Ñ Medalia se conferã ºi funcþionarilor civili sau
persoanelor care, neaparþinând armatei, au executat un

*) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 194/1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, dându-se textelor o nouã numerotare.
Legea nr. 68/1994 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994 ºi a mai fost modificatã prin Legea
nr. 35/1995 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial,
1941Ñ1945Ò, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 mai 1995.
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serviciu efectiv ºi permanent pe lângã aceasta ºi au, de
asemenea, calitatea de veteran de rãzboi.
Art. 4. Ñ Medalia se conferã de Preºedintele României.
Art. 5. Ñ Dreptul de a purta medalia este personal ºi
netransmisibil.
Art. 6. Ñ Constatarea dreptului de a dobândi medalia
se va face de Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi,
care înainteazã propunerile de conferire a decoraþiilor.
Art. 7. Ñ Brevetele se elibereazã de Ministerul Apãrãrii
Naþionale.
Art. 8. Ñ Medalia poate fi retrasã în urmãtoarele
situaþii:
a) dacã persoana a suferit o condamnare, prin hotãrâre
judecãtoreascã rãmasã definitivã, la pedeapsa privativã de
libertate;
b) dacã persoana a fãcut parte din organele de represiune ale unor regimuri totalitare.

Art. 9. Ñ (1) Medalia ”Crucea comemorativã a celui
de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò este o cruce cu
braþe egale, despicate, din aliaj neferos (tombac), negru
punctat, cu diametrul de 40 mm. Crucea are marginile lise,
uºor ridicate, cu o grosime de 1,3 mm.
(2) În mijloc se aflã un medalion cu diametrul de
13 mm, înconjurat de un cerc de oþel. Pe avers este
aplicatã acvila cruciatã, iar pe revers sunt ºtanþaþi anii
”1941Ñ1945Ò.
(3) Panglica medaliei este latã de 35 mm ºi are dungi
negre ºi albastru deschis, alternând în mod egal.
Art. 10. Ñ Medalia se poartã în partea stângã a pieptului.
Art. 11. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale organizeazã evidenþa celor decoraþi.
Art. 12. Ñ Cheltuielile de realizare vor fi suportate de
Guvernul României, prin Ministerul Apãrãrii Naþionale.

AVERS

REVERS

MEDALIA ”CRUCEA COMEMORATIVÃ A CELUI DE-AL DOILEA RÃZBOI MONDIAL, 1941Ñ1945Ò
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