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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea încadrãrii în categorii funcþionale a drumurilor publice ºi a drumurilor de utilitate
privatã deschise circulaþiei publice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale prevederilor art. 12 din Ordonanþa Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã încadrarea în categorii
funcþionale a drumurilor publice ºi a drumurilor de utilitate

privatã deschise circulaþiei publice, potrivit anexelor
nr. 1Ð4*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szlo BorbŽly
secretar de stat
Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 540.
*) Anexele nr. 1Ð4 se publicã ulterior.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 146/1999 privind unele mãsuri de acompaniament social
pentru salariaþii din industria metalurgicã ale cãror contracte individuale de muncã
vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 16 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 146/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de
aplicare a prevederi lor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 146/1999 privind unele mãsuri de
acompaniament social pentru salariaþii din industria

metalurgicã ale cãror contracte individuale de muncã
vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 567.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 146/1999 privind unele mãsuri de acompaniament
social pentru salariaþii din industria metalurgicã ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute
ca urmare a concedierilor colective
Art. 1. Ñ În sensul prevederilor art. 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 146/1999, denumitã în continuare
ordonanþã de urgenþã, de mãsurile de protecþie socialã
prevãzute în aceastã ordonanþã de urgenþã beneficiazã
salariaþii disponibilizaþi prin concedieri colective efectuate în
condiþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999
privind protecþia socialã a persoanelor ale cãror contracte
individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
din societãþile comerciale din industria metalurgicã, semnatare ale Convenþiei de acompaniament social al restructurãrii industriei metalurgice Ñ CASRM, indiferent de forma
de proprietate asupra capitalului social.
Art. 2. Ñ Mãsurile de protecþie socialã prevãzute în
ordonanþa de urgenþã sunt realizate de Uniunea Naþionalã
de Reconversie în Metalurgie Ñ UNIRMET, prin unitãþile
sale teritoriale Ñ centre de reconversie a personalului din
metalurgie Ñ CRPM.
Art. 3. Ñ (1) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivã, prevãzute la art. 3 din ordonanþa de urgenþã,
societãþile comerciale semnatare ale CASRM, care disponibilizeazã personal prin concedieri colective, sunt obligate sã
înºtiinþeze în scris CRPM despre aceste disponibilizãri, în
termen de 3 zile de la data aprobãrii programului de

restructurare, cu menþionarea numãrului de personal ce
urmeazã sã fie concediat.
(2) În termen de 5 zile de la primirea înºtiinþãrii
prevãzute la alin. (1), specialiºtii din CRPM au obligaþia sã
stabileascã, împreunã cu conducerea societãþii comerciale
ºi cu organizaþia sindicalã legal constituitã ºi reprezentativã
sau, dupã caz, cu reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, programul de realizare a serviciilor de preconcediere colectivã.
Dezbaterile în legãturã cu stabilirea programului de
realizare a serviciilor de preconcediere vor fi consemnate
într-un proces-verbal semnat de pãrþile participante.
(3) Serviciile de preconcediere colectivã se realizeazã
de CRPM în perioada preavizului acordat salariaþilor care
urmeazã sã fie disponibilizaþi.
(4) Persoanele prevãzute la art. 1 pot beneficia, în
funcþie de opþiunea exprimatã în cadrul serviciilor de preconcediere colectivã, de mãsuri active pentru combaterea
ºomajului, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 98/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau de una dintre mãsurile active pentru
combaterea ºomajului, denumite în continuare mãsuri active
de acompaniament social, din programul de acompaniament
social, prevãzute la art. 4 din ordonanþa de urgenþã.
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(5) În vederea exprimãrii opþiunii de cãtre persoana disponibilizatã, CRPM îi va înmâna acesteia un formular de
propunere, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la
prezentele norme metodologice.
Art. 4. Ñ (1) Participarea la serviciile de preconcediere
colectivã se dovedeºte cu adeverinþa eliberatã de CRPM,
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele
norme metodologice.
(2) Adeverinþa eliberatã potrivit alin. (1) se prezintã de
beneficiar agenþiei pentru ocupare ºi formare profesionalã
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în vederea
acordãrii plãþilor compensatorii, conform prevederilor art. 33
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ (1) Persoana disponibilizatã, care opteazã
pentru parcurgerea unui program de acompaniament social
va încheia cu CRPM un contract de prestãri de servicii
pentru participarea la mãsuri active de acompaniament
social, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(2) În termen de 3 zile de la semnarea contractului
prevãzut la alin. (1), CRPM este obligat sã transmitã
agenþiei pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþeanã,
respectiv a municipiului Bucureºti, lista cuprinzând salariaþii
care au optat pentru parcurgea unui program de acompaniament social, împreunã cu copiile de pe formularele prin
care ºi-au exprimat opþiunea.
Art. 6. Ñ Primele de încurajare lunare prevãzute la
art. 5 lit. a) din ordonanþa de urgenþã se acordã, în funcþie
de posibilitãþile financiare ale UNIRMET, pentru o perioadã
care nu poate depãºi perioada pentru care a fost încheiat
contractul de prestãri de servicii pentru participarea la
mãsuri active de acompaniament social.
Art. 7. Ñ În sensul prevederilor art. 5 lit. b) din ordonanþa de urgenþã, programul de acompaniament social se
considerã finalizat, dupã caz:
a) la data expirãrii perioadei pentru care a fost încheiat
contractul de prestãri de servicii pentru participarea la
mãsuri active de acompaniament social;
b) la data încadrãrii persoanei disponibilizate cu contract
individual de muncã pe duratã nedeterminatã, dacã încadrarea a avut loc înainte de expirarea perioadei pentru
care a fost încheiat contractul de prestãri de servicii pentru
participarea la mãsuri active de acompaniament social.
Art. 8. Ñ În scopul realizãrii mãsurilor active pentru
combaterea ºomajului, prevãzute de ordonanþa de urgenþã,
CRPM trebuie sã fie acreditate în conformitate cu prevederile legale.
Art. 9. Ñ Salariul realizat, care se ia în calcul la determinarea contribuþiei lunare a salariaþilor din societãþile
comerciale semnatare ale CASRM, pentru constituirea
Fondului naþional de solidaritate în metalurgie Ñ FONDMET,
conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanþa de
urgenþã, cuprinde:
a) salariul de bazã brut corespunzãtor timpului efectiv
lucrat în program normal, sporul pentru orele suplimentare
prestate în condiþiile legii, indemnizaþia de conducere, salariul de merit ºi alte drepturi salariale care fac parte din
salariul de bazã;
b) sporurile ºi indemnizaþiile acordate sub formã de procent din salariul de bazã brut sau în sume fixe;
c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii prin contractele colective de muncã;
d) contravaloarea drepturilor în naturã acordate
salariaþilor sub formã de remuneraþie;
e) indemnizaþiile pentru concedii de odihnã ºi pentru
alte concedii plãtite;
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f) sumele plãtite în cazul întreruperii lucrului din motive
neimputabile salariaþilor.
Art. 10. Ñ (1) Pentru realizarea evidenþei contribuþiilor
lunare achitate la FONDMET conform prevederilor art. 7
alin. (2) lit. a) ºi b) din ordonanþa de urgenþã, societatea
comercialã semnatarã a CASRM are obligaþia sã întocmeascã lunar urmãtoarele documente:
a) fiºã de evidenþã a contribuþiei lunare la FONDMET a
societãþii comerciale respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;
b) fiºã de evidenþã a contribuþiilor lunare la FONDMET
a salariaþilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 5
la prezentele norme metodologice.
(2) Fiºele prevãzute la alin. (1) se întocmesc în
3 exemplare, dintre care unul se transmite la CRPM, unul
la UNIRMET, anexã la ordinele de platã a contribuþiilor, iar
unul rãmâne la societatea comercialã.
Art. 11. Ñ (1) În vederea finanþãrii cheltuielilor
prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. a) ºi b) din ordonanþa de
urgenþã, UNIRMET va vira lunar în contul fiecãrui CRPM o
cotã reprezentând 85% din veniturile costituite din contribuþii ale societãþilor comerciale arondate ºi ale salariaþilor
acestora.
(2) În vederea finanþãrii cheltuielilor legate de gestionarea ºi de administrarea fondurilor de cãtre CRPM, UNIRMET
va vira lunar în contul acestora o cotã reprezentând 5,5%
din veniturile prevãzute la alin. (1).
(3) Disponibilitãþile bãneºti ale CRPM se vor pãstra în
conturile acestora, deschise la sucursalele judeþene ale
bãncilor desemnate de UNIRMET.
Art. 12. Ñ Din sursele de venituri prevãzute la art. 7
alin. (2) lit. c) din ordonanþa de urgenþã se finanþeazã cheltuielile prevãzute la art. 8 alin. (2) din ordonanþa de
urgenþã, prin distribuirea de cãtre UNIRMET a sumelor
reprezentând aceste cheltuieli, la cererea CRPM, în funcþie
de disponibilitãþile bãneºti existente.
Art. 13. Ñ (1) Persoanele care opteazã pentru un program de consultanþã în vederea înfiinþãrii unei societãþi
comerciale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din ordonanþa de urgenþã, vor semna, o datã cu contractul de
prestãri de servicii pentru participarea la mãsuri active de
acompaniament social, angajamentul prezentat în anexa
nr. 6 la prezentele norme metodologice.
(2) La cererea persoanelor prevãzute la alin. (1) suma
cuvenitã potrivit art. 13 alin. (2) din ordonanþa de urgenþã
va fi viratã de CRPM în contul societãþii comerciale nouînfiinþate, numai dupã prezentarea certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerþului.
Art. 14. Ñ (1) Pentru a putea beneficia de acordarea
sumelor prevãzute la art. 13 alin. (3) din ordonanþa de
urgenþã, societãþile comerciale nou-înfiinþate sunt obligate
sã prezinte la CRPM acte doveditoare din care sã rezulte
îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 13 alin. (1) ºi (3)
din ordonanþa de urgenþã, precum ºi angajamentul prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
(2) CRPM va vira lunar societãþii comerciale nouînfiinþate sumele necesare menþionate la alin. (1), numai
dupã prezentarea documentelor întocmite pentru plata salariilor.
Art. 15. Ñ De mãsurile de protecþie socialã prevãzute
de ordonanþa de urgenþã beneficiazã persoanele prevãzute
la art. 1 din aceasta, care au contribuit la constituirea
FONDMET de la data intrãrii în vigoare a ordonanþei de
urgenþã sau pe o perioadã de minimum 3 luni anterior disponibilizãrii.
Art. 16. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

UNIUNEA NAÞIONALÃ
DE RECONVERSIE ÎN METALURGIE
Centrul de Reconversie
a Personalului din Metalurgie Ñ CRPM
............................................................

OPÞIUNE

Subsemnatul(a) ............................................................................, salariat(ã) la Societatea
Comercialã ....................................................... din localitatea ............................................................,
în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 146/1999 ºi ale
art. 3 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 146/1999, optez pentru participarea la mãsurile active pentru combaterea ºomajului, dupã cum
urmeazã*):
a) participarea la mãsurile active pentru combaterea ºomajului prin parcurgerea unui program de acompaniament social, realizate prin intermediul CRPM
o
b) participarea la mãsurile active pentru combaterea ºomajului, prevãzute de Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, realizate prin
intermediul agenþiei pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti
o
Data,
..................................

Semnãtura,
..................................

*) Se marcheazã semnul X în cãsuþa corespunzãtoare opþiunii.

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

UNIUNEA NAÞIONALÃ
DE RECONVERSIE ÎN METALURGIE
Centrul de Reconversie
a Personalului din Metalurgie Ñ CRPM
............................................................

ADEVERINÞÃ

Se adevereºte prin prezenta cã domnul/doamna ................................................... a participat
în perioada .................................. la serviciile de preconcediere colectivã ..................................................
(denumirea serviciilor)

organizate la sediul Centrului de Reconversie a Personalului din Metalurgie din ................../sediul
unitãþii care a disponibilizat personal.
Se elibereazã prezenta în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 98/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Conducãtorul CRPM,
..................................................................
(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
CONTRACT

de prestãri de servicii pentru participarea la mãsuri active de acompaniament social
nr. .................. din ................
I. Pãrþile contractului
A. Uniunea Naþionalã de Reconversie a Metalurgiei prin Centrul de Reconversie a Personalului din Metalurgie
(CRPM) din ......................................., denumitã în continuare furnizor, reprezentatã prin ............................., având funcþia
de ......................., ºi prin ............................., având funcþia de ............................... (conducãtorul compartimentului economic), cu sediul în ................................., str. ............................ nr. .........., telefon ......................., fax ......................., codul
poºtal ........................., contul bancar .................. .
B. Domnul/Doamna..................................., denumit(ã) în continuare beneficiar, disponibilizat(ã) de la unitatea
......................................., cu domiciliul în ...................................., str. ............................ nr. ........., telefon ....................,
nãscut(ã) în ......................., judeþul ........................, la data de ...................... .
II. Obiectul contractului
Obiectul acestui contract este realizarea*): ........................................................................................................
III. Durata contractului
Durata contractului este de ............ luni.
Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ........... zile de la data semnãrii lui ºi înregistrãrii
la CRPM.
IV. Valoarea contractului
Valoarea contractului este în sumã de ...................... lei, suportatã din FONDMET, din care:
a) cheltuieli pentru realizarea mãsurii active .......................... lei;
b) prime de încurajare............................... lei;
c) alte sume .......................... lei.
V. Obligaþiile pãrþilor
Obligaþiile beneficiarului:
a) sã respecte condiþiile ºi etapele realizãrii mãsurii active pentru care a optat;
b) sã se încadreze în normele privind disciplina muncii în cadrul CRPM ºi al locului în care se realizeazã
mãsura activã;
c) alte obligaþii ale beneficiarului se stabilesc în funcþie de specificul serviciilor.
Obligaþiile furnizorului:
a) sã asigure beneficiarului o pregãtire profesionalã alternativã, gratuitã, urmatã de posibilitatea acordãrii unui loc
de muncã, în cazul programului de reconversie profesionalã;
b) sã caute un loc de muncã pentru persoana disponibilizatã ºi, în acest interval, sã îi asigure posibilitatea unei
ocupaþii în folos public, în cazul programului de participare la lucrãri de utilitate publicã;
c) sã acorde asistenþã gratuitã pentru întocmirea documentelor ºi obþinerea avizelor necesare, în cazul înfiinþãrii
unei societãþi comerciale;
d) sã asigure persoanei disponibilizate schimbarea locului de muncã prin încadrarea cu contract individual de
muncã pe duratã nedeterminatã într-o unitate aflatã în altã zonã geograficã;
e) alte obligaþii ale furnizorului se stabilesc în funcþie de specificul serviciilor.
VI. Modificarea, suspendarea ºi încetarea contractului
Modificarea
Modificarea clauzelor contractului poate fi fãcutã numai prin acordul de voinþã al pãrþilor, prin act adiþional la
contract, încheiat în formã scrisã.
Suspendarea
Pãrþile, de comun acord, pot hotãrî suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o duratã limitatã, fãcutã în
scris cu 30 de zile înainte de data stabilitã pentru suspendare.
Încetarea
Prezentul contract poate înceta:
a) prin acordul de voinþã al pãrþilor;
b) în condiþiile prevãzute la art. 11 alin. (2) ºi la art. 12 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 146/1999.
*) Se
a)
b)
c)
d)
e)

va menþiona mãsura aleasã dintre mãsurile active prevãzute în programul de acompaniament social:
reconversia profesionalã;
participarea la lucrãri de utilitate publicã;
consultanþã în vederea înfiinþãrii de societãþi comerciale;
stimularea mobilitãþii ocupaþionale;
alte mãsuri active ..................................................................... .
(se va menþiona mãsura activã)
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Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lãsând neatinse prestaþiile succesive care au fost fãcute
anterior încetãrii lui.
În cazul în care una dintre pãrþi nu îºi respectã obligaþiile asumate prin contract, partea lezatã va notifica pãrþii
în culpã sã depunã toate diligenþele pentru executarea corespunzãtoare a clauzelor contractuale.
Dacã partea în culpã, în termen de 5 zile de la primirea notificãrii, nu se conformeazã, partea lezatã poate rezilia în mod unilateral contractul.
În cazul rezilierii unilaterale a contractului, partea lezatã poate solicita despãgubiri potrivit legii.
VII. Posibilitãþi de prelungire a contractului
Contractul va putea fi prelungit prin încheierea unui act adiþional, pe o perioadã de maximum 3 luni.
VIII. Alte clauze*)
IX. Litigii
În caz de litigiu pãrþile vor încerca soluþionarea în mod amiabil a acestuia.
În cazul în care nu se reuºeºte soluþionarea în mod amiabil a litigiului, pãrþile convin ca acesta sã fie soluþionat
de instanþele judecãtoreºti competente.
X. Dispoziþii finale
Contractul intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre pãrþi.
Prezentul contract s-a încheiat în douã exemplare, unul pentru furnizor ºi unul pentru beneficiar.
Furnizor,
Data ..........................
*)

Beneficiar,
Data ..........................

Conform înþelegerii dintre furnizor ºi beneficiar.
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Societatea Comercialã........................
Sediul ..................................................
Telefon/Fax..........................................
Codul fiscal ........................................
FIªA DE EVIDENÞÃ

a contribuþiei la FONDMET a societãþii comerciale în luna ...................... anul ............
Cifra de afaceri

Reprezentantul legal
al societãþii comerciale,
...........................................

Contribuþia 0,5%

Ordinul de platã nr. ...............
data ................

Reprezentantul legal al organizaþiei sindicale
sau, dupã caz, reprezentantul salariaþilor,
...........................................
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Societatea Comercialã........................
Sediul ..................................................
Telefon/Fax..........................................
Codul fiscal ........................................
FIªA DE EVIDENÞÃ

a contribuþiei la FONDMET a salariaþilor în luna ...................... anul ..........
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
salariatului

Salariul
realizat

Contribuþia
0,5%

1.
2.
3.
TOTAL:

Reprezentantul legal
al societãþii comerciale,
...........................................

Reprezentantul legal al organizaþiei sindicale
sau, dupã caz, reprezentantul salariaþilor,
...........................................
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Anexa nr. 6
la normele metodologice
ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ................................................ domiciliatã(ã) în localitatea ..............................,
str. ............................... nr. .........., bl. ........., et. ........ sectorul/judeþul.........................., posesor(posesoare) al(a) buletinului de identitate/cãrþii de identitate seria .................... nr. ................................,
eliberat(ã) de ....................................... la data de ........................., codul numeric personal
.........................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraþii,
mã angajez ca minimum 50 % din numãrul personalului pe care îl voi angaja în societatea
comercialã nou-înfiinþatã sã provinã din rândul persoanelor prevãzute la art. 1 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 146/1999 privind unele mãsuri de acompaniament social pentru salariaþii
din industria metalurgicã ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a
concedierilor colective.
Semnãtura beneficiarului,
..........................................
Data .................................
Dat în faþa noastrã,
CRPM ..........................................................
Numele, prenumele ºi funcþia ....................
Semnãtura ....................................................

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizaþiile
comerciale în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finanþelor agenþilor
economici producãtori interni ºi importatori de alcool brut ºi de alcool etilic rafinat
Ministrul finanþelor,
în baza atribuþiilor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art 42 din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizaþiile de
comercializare în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate
de Ministerul Finanþelor agenþilor economici producãtori interni

ºi importatori de alcool brut ºi de alcool etilic rafinat, conform anexei care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia monopol de stat va lua mãsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 iulie 2000.
Nr. 1.017.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând autorizaþiile de comercializare în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate
de Ministerul Finanþelor agenþilor economici producãtori interni ºi importatori de alcool brut
ºi de alcool etilic rafinat
Nr.
crt.

Numãrul
autorizaþiei

1.
2.
3.
4.

1
2
3
4

Denumirea agentului economic
(societãþi comerciale)

ROM PAULO IMPEX Ñ S.R.L. BUCUREªTI
MAREX Ñ S.A. BRÃILA
PRODALCO MAT Ñ S.R.L. ARAD
APOLLO Ñ S.R.L. BOTOªANI
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Nr.
crt.

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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Numãrul
autorizaþiei

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Denumirea agentului economic
(societãþii comerciale)

VINALCOOL Ñ S.A. BOTOªANI
SAB RÃDÃUÞI Ñ S.A. SUCEAVA
SCANDIC DISTILLRERIE Ñ S.R.L. BIHOR
PRODVINALCO Ñ S.A. CLUJ
AGRONAD PRODIMPEX 2000 Ñ S.R.L. ILFOV
EUROL INDUSTRIES 97 Ñ S.A. ARGEª
TRUST LF INTERNATIONAL TRADE Ñ S.R.L. ILFOV
BERE SPIRT TURNU SEVERIN Ñ S.A. MEHEDINÞI
EXPO MARKET DORALY Ñ S.R.L. ILFOV
ALCO ZIM Ñ S.A. TELEORMAN
EXTENSIV COM Ñ S.R.L. DOLJ
PITON COMIMPEX Ñ S.R.L. VRANCEA
SPED PRODUCÞIE Ñ S.R.L. ILFOV
SILDO Ñ S.R.L. BOTOªANI
NIC PROD TRANS Õ97 Ñ S.R.L. BUCUREªTI
MOLDO PRODUCTION Ñ S.A. ILFOV
GRÃDIªTEA IMPEX Ñ S.R.L. BRÃILA
ALCOOL TEH Ñ S.R.L. CONSTANÞA
CROI Ð VICTORIÞA Ñ S.R.L. SUCEAVA
MYT DAN IMPEX Ñ S.R.L. CONSTANÞA
SELENA EXIM Ñ S.R.L. BOTOªANI
WERITAS Ñ S.R.L. VRANCEA
EMMA STAR IMPEX Ñ S.R.L. BOTOªANI
SPIRT GHIDICENI Ñ S.A. GALAÞI
LEISI COM Ñ S.R.L. BIHOR
COMPANY CASA RUSU Ñ S.R.L. MARAMUREª
NAÞIONAL Ñ S.R.L. BOTOªANI
SUPREM Ñ S.R.L. SIBIU
ALCOPROD SERVICE Ñ S.A. CONSTANÞA
COUGAR ROMÂNIA Ñ S.R.L. BUCUREªTI
FULGER Ñ S.A. ILFOV
LETA GABI COM Ñ S.R.L. BISTRIÞA-NÃSÃUD
ALFINCOOL Ñ S.A. IAªI
G.H. TRADING Ñ S.R.L. IAªI
TRADE VENTURE AND PROJECTS Ñ S.A. CARAª-SEVERIN
VINALCOOL COMPANY Ñ S.A. BISTRIÞA-NÃSÃUD
SEINEANA Ñ S.A. MARAMUREª
APEVIN Ñ S.R.L. MUREª
PERFECT RENAISSANCE Ñ S.R.L. TIMIª
MIHOC PRIMA Ñ S.R.L. NEAMÞ
PRODAL IMPEX Ñ S.A. TULCEA
INTERAMERICAN TRADING Ñ S.R.L. MARAMUREª
INTERALCOOZ Ñ S.R.L. MARAMUREª
TEXMOD Ñ S.R.L. VÂLCEA
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