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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea post-mortem a gradului de general
de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 68 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 19 decembrie 2000 se acordã post-mortem
gradul de general de brigadã colonelului Ouatu Vasile Gheorghe.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 18 decembrie 2000.
Nr. 607 bis.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Institutului Naþional de Statisticã ºi Studii Economice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 privind
organizarea statisticii publice, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice este organul de specialitate al administraþiei
publice centrale în subordinea Guvernului, finanþat de la
bugetul de stat, care organizeazã ºi coordoneazã statistica
oficialã din România.
Art. 2. Ñ În realizarea obiectului sãu de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiazã pe principiile autonomiei,
confidenþialitãþii,
transparenþei,
relevanþei,
proporþionalitãþii, deontologiei statistice ºi raportului cost/eficienþã, Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice
are urmãtoarele atribuþii principale:
a) informeazã opinia publicã ºi organele autoritãþilor
publice cu privire la starea economicã ºi socialã a þãrii ºi
furnizeazã utilizatorilor interesaþi datele rezultate din
cercetãrile statistice efectuate;
b) elaboreazã sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile ºi standardele specifice;
c) organizeazã ºi conduce înregistrarea informaþiilor referitoare la fenomenele ºi procesele economico-sociale, prin
recensãminte ºi anchete statistice totale sau prin sondaj;
d) proiecteazã, tipãreºte ºi difuzeazã formularele ºi
instrucþiunile de completare aferente;
e) culege, prelucreazã ºi stocheazã date ºi informaþii în
vederea asigurãrii fondului naþional de date statistice;
f) coordoneazã elaborarea clasificãrilor ºi a nomenclatoarelor unitare de interes naþional;
g) proiecteazã, realizeazã ºi exploateazã sistemul informatic statistic naþional;
h) elaboreazã studii ºi analize pentru caracterizarea
evoluþiei economico-sociale;
i) desfãºoarã activitãþi de cercetare ºtiinþificã în domeniul
statisticii;
j) organizeazã ºi conduce unitãþile subordonate, stabileºte atribuþiile ºi normele de funcþionare a acestora;
k) colaboreazã cu ministerele ºi cu alte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi cu
serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii
oficiale cu celelalte sisteme informaþionale; sprijinã aceste
organisme pentru asigurarea pregãtirii personalului cu
atribuþii în activitatea de statisticã;
l) primeºte spre avizare metodologiile cercetãrilor statistice proiectate, în vederea asigurãrii oportunitãþii ºi corectitudinii metodelor statistice utilizate în cercetãrile statistice
efectuate de ministere, instituþii centrale ºi de alte servicii
publice;
m) organizeazã perfecþionarea pregãtirii profesionale în
domeniul statisticii a personalului propriu, a personalului din
unitãþile sale subordonate ºi din celelalte servicii de statisticã oficialã ºi acþioneazã pentru formarea unei culturi statistice la nivel naþional;
n) reprezintã România în relaþiile internaþionale în domeniul statistic ºi coopereazã cu organizaþii similare din alte
þãri, cu organismele de specialitate ale Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi agenþiile sale, cu alte organisme internaþionale;
o) asigurã compatibilitatea sistemului statistic naþional cu
sistemele statistice utilizate de organismele Organizaþiei

Naþiunilor Unite, ale Uniunii Europene ºi de alte organisme
internaþionale, conform obligaþiilor asumate;
p) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin acte normative pentru domeniul sãu de activitate.
Art. 3. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale Institutul Naþional
de Statisticã ºi Studii Economice are obligaþia sã asigure
pe parcursul întregii cercetãri statistice Ñ de la înregistrare
pânã la publicare Ñ mãsuri de protecþie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin
divulgarea datelor referitoare la patrimoniul ºi la activitatea
lor, în concordanþã cu principiile confidenþialitãþii datelor statistice ºi cu normele legale privind secretul de stat.
Art. 4. Ñ În îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la art. 2
serviciile de statisticã oficialã sunt autorizate:
a) sã solicite ºi sã obþinã gratuit datele ºi informaþiile
statistice de la toate persoanele fizice ºi juridice care se
aflã, deþin capital sub orice formã sau desfãºoarã o activitate de orice fel pe teritoriul României;
b) sã stabileascã termenele ºi periodicitãþile de furnizare
a datelor statistice solicitate;
c) sã efectueze, cu personalul propriu ºi/sau cu agenþii
statistici în calitate de colaboratori sau sub alte forme
legale, cercetãri statistice prin culegerea directã a datelor
statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria
agenþilor statistici intrã anchetatorii, precum ºi gospodãriile
populaþiei, în cazul în care acestea constituie unitãþi de
observare statisticã;
d) sã contracteze, în condiþiile legii, servicii specializate
pentru realizarea cercetãrilor statistice, analizelor ºi studiilor
economice ºi sociale;
e) sã aplice amenzi contravenþionale pentru refuzul sau
întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru
comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de cãtre conducerea serviciilor de statisticã oficialã documentele ºi
evidenþele necesare în vederea verificãrii datelor statistice,
precum ºi pentru neaplicarea mãsurilor dispuse de acestea.
Art. 5. Ñ (1) Persoanele juridice Ñ regii autonome,
companii ºi societãþi naþionale, societãþi comerciale, indiferent de forma de proprietate, instituþii ale administraþiei
publice centrale sau locale, partide politice, organizaþii sindicale, patronale, neguvernamentale ºi alte tipuri de organizaþii Ñ sunt obligate sã furnizeze gratuit serviciilor de
statisticã oficialã, la termenele, periodicitãþile ºi în forma
solicitatã, datele ºi informaþiile statistice în conformitate cu
metodologia cuprinsã în instrucþiunile emise de Institutul
Naþional de Statisticã ºi Studii Economice.
(2) Persoanele fizice sunt obligate sã furnizeze serviciilor
de statisticã oficialã datele personale ºi cele privind gospodãria ºi activitatea economicã, necesare în vederea
efectuãrii recensãmintelor ºi anchetelor statistice. Datele
personale de natura celor privind convingerile ideologice,
apartenenþa politicã, cazierul judiciar, sãnãtatea ºi viaþa
intimã pot fi culese ºi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidenþialitatea datelor statistice.
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(3) Pentru domeniile de cercetare statisticã specifice,
aflate în competenþa ministerelor de resort ºi a altor autoritãþi publice centrale, Institutul Naþional de Statisticã ºi
Studii Economice încheie convenþii pentru schimbul reciproc
de date statistice.
Art. 6. Ñ (1) Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice este condus de un preºedinte, ajutat de 2 vicepreºedinþi, funcþionari publici, asimilaþi cu funcþiile de conducere de secretar general, respectiv secretar general
adjunct din aparatul propriu al ministerelor ºi al celorlalte
organe ale administraþiei publice centrale de specialitate. În
exercitarea atribuþiilor sale preºedintele emite ordine ºi dispoziþii.
(2) Preºedintele reprezintã Institutul Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice în raporturile cu alte autoritãþi
ale administraþiei publice centrale ºi cu terþe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum ºi cu organizaþii din þarã
ºi din strãinãtate. În acest scop preºedintele poate da
împuternicire de reprezentare ºi altor persoane din cadrul
Institutului Naþional de Statisticã ºi Studii Economice.
(3) Preºedintele este membru de drept în Consiliul de
Coordonare a Activitãþii de Statisticã.
(4) Pe lângã preºedinte funcþioneazã Colegiul Institutului
Naþional de Statisticã ºi Studii Economice, organ cu caracter consultativ. Componenþa ºi regulamentul de organizare
ºi funcþionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al
preºedintelui.
Art. 7. Ñ (1) Structura organizatoricã a Institutului
Naþional de Statisticã ºi Studii Economice este prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al
Institutului Naþional de Statisticã ºi Studii Economice este
de 585, inclusiv preºedintele ºi cei 2 vicepreºedinþi.
(3) Atribuþiile ºi sarcinile compartimentelor Institutului
Naþional de Statisticã ºi Studii Economice se stabilesc prin
regulamentul propriu de organizare ºi funcþionare ºi se
aprobã prin ordin al preºedintelui Institutului Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice.
(4) Salarizarea personalului Institutului Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice, precum ºi din unitãþile sale
subordonate se face potrivit legii.
Art. 8. Ñ (1) În subordinea Institutului Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice funcþioneazã direcþiile generale teritoriale de statisticã, ca servicii publice descentralizate, finanþate de la bugetul de stat, precum ºi Editura
”Revista Românã de StatisticãÒ, instituþie publicã cu personalitate juridicã, ºi Centrul Naþional de Pregãtire în
Statisticã, finanþate din venituri extrabugetare.
(2) Numãrul maxim de posturi al direcþiilor generale teritoriale de statisticã, finanþate de la bugetul de stat, este de
1.656, iar structura organizatoricã a acestora se stabileºte
prin ordin al preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã
ºi Studii Economice.
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(3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor ºi statele de funcþii pentru direcþiile generale teritoriale
de statisticã, precum ºi atribuþiile acestora se stabilesc prin
ordin al preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã ºi
Studii Economice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat ºi cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare.
(4) Regulamentul de organizare ºi funcþionare ºi statul
de funcþii ale Editurii ”Revista Românã de StatisticãÒ se
aprobã prin ordin al preºedintelui Institutului Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice.
(5) Editura ”Revista Românã de StatisticãÒ poate sã asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicaþii ºi date pe suport de hârtie, magnetic,
CD-ROM sau prin acces direct la bazele de date ale
Institutului Naþional de Statisticã ºi Studii Economice.
Comisionul se aplicã la costul publicaþiilor ºi al datelor difuzate. Sumele reprezentând costul publicaþiilor ºi al datelor
se vireazã în contul Institutului Naþional de Statisticã ºi
Studii Economice.
(6) Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice
poate crea ºi în alte oraºe decât reºedinþele de judeþ, precum ºi în sectoarele municipiului Bucureºti, colective,
birouri, servicii, pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcþie de cerinþele specifice activitãþii sale, în
cadrul numãrului maxim de posturi aprobat.
Art. 9. Ñ (1) Prefecturile, împreunã cu consiliile
judeþene, Consiliul General al Municipiului Bucureºti ºi consiliile locale vor asigura Institutului Naþional de Statisticã ºi
Studii Economice, potrivit competenþelor, spaþiile corespunzãtoare necesare în vederea desfãºurãrii activitãþii
unitãþilor sale din teritoriu.
(2) Consiliile locale ºi judeþene în a cãror razã unitãþile
teritoriale ale Institutului Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice nu dispun de spaþii corespunzãtoare vor asigura, în condiþiile legii, amplasamente pentru construirea de
sedii proprii. Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice va include în bugetele anuale cheltuielile de
capital necesare în vederea construirii unor astfel de obiective.
Art. 10. Ñ (1) În realizarea obiectului sãu de activitate,
stabilit potrivit legii, numãrul de autoturisme din dotarea
Institutului Naþional de Statisticã ºi Studii Economice ºi a
unitãþilor sale subordonate este de 50, din care un autoturism de teren pentru activitãþile specifice de culegere a
datelor.
(2) Normativul pentru Institutul Naþional de Statisticã ºi
Studii Economice ºi unitãþile sale subordonate privind consumul maxim lunar de carburanþi este de 300 litri/lunã/autoturism.
Art. 11. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 677/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei Naþionale pentru
Statisticã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificãrile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Institutului Naþional de Statisticã
ºi Studii Economice,
Constantin Chirca,
vicepreºedinte
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Gheorghe Man,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.340.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR
Nr. 1.671/20 decembrie 2000

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI
Nr. 412/20 decembrie 2000

ORDIN
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale ºi a suprataxelor vamale
Ministrul finanþelor ºi ministrul industriei ºi comerþului,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Industriei ºi Comerþului, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata
taxelor vamale, precum ºi a suprataxelor vamale pentru instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
precum ºi combustibili energetici care sunt importaþi prin credite externe contractate cu garanþia statului de companii ºi
societãþi naþionale, instituþii publice ºi societãþi comerciale,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Instalaþiile, echipamentele, utilajele ºi pãrþile
acestora, know-how în valoare de 11.887.660 dolari S.U.A.,
care au fost achiziþionate din import de cãtre Compania
Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Ñ Sucursala Orãºtie pentru
obiectivul de investiþii ”Implementarea fabricaþiei de tuburi
de presiune din fontã cu grafit nodular Ñ 40.000 t/anÒ,
prevãzute în anexa la prezentul ordin, beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale ºi a suprataxelor vamale, în
condiþiile legii.

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare
în intervalul 1 ianuarieÑ31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Direcþia impozite indirecte ºi Direcþia Generalã
a Vãmilor vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

ANEXÃ

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

Agentul economic:

Compania Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Bucureºti
Sucursala Orãºtie
Adresa:
Str. Nicolae Titulescu nr. 60, Orãºtie, 2600
Obiectivul de investiþii: Implementarea fabricaþiei de tuburi de presiune din fontã cu grafit nodular Ñ 40.000 t/an
LISTA

cuprinzând importurile de instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how, finanþate din credite externe
contractate cu garanþia statului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 292/1998, prevãzute în Contractul
nr. GR 20S-96 din 15 noiembrie 1996 dintre Compania Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Ñ Sucursala Orãºtie
ºi firma Fritz Werner Industrie Ausrustungen GmbH Ñ Germania, care beneficiazã de scutire de taxe vamale
ºi suprataxe vamale conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea produsului

Denumirea poziþiei tarifare

Poziþia tarifarã
(cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

1

2

3

4

5

6

Documentaþie tehnicã
Instalaþie cimentare tuburi
Instalaþie bituminare Ñ pãrþi
Agregate hidraulice
Staþie pompare apã
Cuptor industrial de tratament
termic
Componente pentru cuptor
industrial de tratament termic
Staþie filtrare
Componente pentru instalaþie
de cimentare
Piese de schimb pentru instalaþie
bituminare

Planuri ºi desene industriale
Pompe de beton
Alte pompe volumetrice Ñ altele
Agregate hidraulice
Pompe dozatoare Ñ altele
Cuptoare pentru tratament termic

4906.00.00
8413.40.00
8413.50.10
8413.50.30
8413.50.50
8417.10.00

1
1
1
3
1
1

set
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

Cuptoare industriale Ñ pãrþi

8417.90.00

50.900

Aparate pentru filtrarea aerului
Aparate pentru pulverizat
lichide Ñ altele
Aparate mecanice pentru
pulverizat lichide Ñ altele Ñ pãrþi

8421.39.30
8424.10.99

1
748

bucatã
kg

11.000
15.800

8424.90.90

271

kg

35.950

kg

174.000
900.200
30.000
227.700
129.000
1.370.500
341.400
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0

1

2

11.

Instalaþie zincare tuburi

12.
13.

Macarale pivotante
Sistem transport pneumatic

14.

Sistem transport tuburi

15.

Maºini de turnat centrifugale

16.
17.

Componente ºi piese de schimb
pentru maºini de turnat
centrifugale
Maºinã de tãiat ºi sanfrenat

18.

Maºinã de împuºcat miezuri

19.
20.
21.

Cochilii
Rame pentru turnare
Comandã electricã

22.

Maºini pentru testat tuburi

23.

Stand testare presiune

24.

Pãrþi pentru stand testare
presiune

25.

Spectrometru

26.

Maºinã de echilibrat
circularitatea
Bancuri pentru îndreptat
cochilii

27.

3

Instalaþie pulverizat cu jet Ñ
altele
Macarale Ñ altele
Transportoare pneumatice Ñ
altele
Transportoare sau conveiere
cu role
Maºini de turnare pentru
turnãtorie Ñ altele
Maºini de turnat Ñ pãrþi
Maºini-unelte pentru prelucrat
metale Ñ altele
Maºini de fabricat forme de
nisip pentru turnãtorie
Matriþe pentru turnat Ñ altele
Rame pentru turnãtorie
Cabinete de comandã electricã
Panouri de comandã Ñ altele
Maºini ºi aparate pentru încercãri
mecanice Ñ altele
Aparate pentru mãsurarea
presiunii
Aparate pentru mãsurarea
presiunii Ñ pãrþi ºi accesorii,
altele
Spectrometre Ñ instrumente
pentru analize chimice
Maºini de echilibrat piese
mecanice
Bancuri de probã

4

5

8424.30.90

1

bucatã

957.700

8426.99.90
8428.20.99

1
1

bucatã
bucatã

7.000
106.500

8428.39.91

1

bucatã

291.600

8454.30.90

2

bucatã

3.350.100

8454.90.00

56.177

8461.90.00

kg

741.550

1

bucatã

612.500

8474.80.90

1

bucatã

357.000

8480.30.90
8480.10.00
8537.10.10

10
1
1

bucatã
set
bucatã

214.000
32.500
356.000

9024.10.99

1

bucatã

586.260

9026.10.10

2

bucatã

182.000

9026.90.90

6.500

9027.30.00

kg

14.000

1

bucatã

58.000

9031.10.00

2

bucatã

105.500

9031.20.00

1

set

1.

Maºini de prelucrat cochilii

2.

Maºini de rectificat

3.

Pãrþi pentru cuptor
tratament termic
Componente instalaþie
de bituminare
Maºini pentru testat tuburi

5.

28.800
11.236.560

TOTAL:

4.

6

Utilaje pentru Turnãtoria de tuburi realizate la Sucursala Orãºtie
Maºini-unelte pentru prelucrat
8462.10.90
3
metale Ñ altele
Maºini de rectificat pentru
8460.21.11
3
prelucrarea suprafeþelor
interioare
Cuptoare industriale Ñ pãrþi
8417.90.00
20.000
Pistoale cu jet de aer

8424.20.00

11.200

Maºini pentru încercãri mecanice Ñ
altele

9024.10.99

2

bucatã

268.900

bucatã

90.100

kg

104.000

kg

170.000

bucatã

18.100
651.100

TOTAL:

11.887.660

TOTAL GENERAL:

MINISTERUL FINANÞELOR
Nr. 1.672/20 decembrie 2000

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI
Nr. 413/20 decembrie 2000

ORDIN
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale ºi a suprataxelor vamale
Ministrul finanþelor ºi ministrul industriei ºi comerþului,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Industriei ºi Comerþului, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata
taxelor vamale, precum ºi a suprataxelor vamale pentru instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
precum ºi combustibili energetici care sunt importaþi prin credite externe contractate cu garanþia statului de companii ºi
societãþi naþionale, instituþii publice ºi societãþi comerciale,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Instalaþiile, echipamentele, utilajele ºi pãrþile

ce se vor achiziþiona din import de cãtre Compania

acestora, konw-how în valoare de 22.224.786 dolari S.U.A.,

Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Ñ Filiala Societatea
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Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A. pentru obiectivul de investiþii
”Modernizarea fabricaþiei de armament ºi muniþie de infanterie prin asimilarea modelelor NATOÒ, prevãzute în anexa
la prezentul ordin, beneficiazã de scutire de la plata taxelor
vamale ºi a suprataxelor vamale, în condiþiile legii.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.

Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare
în intervalul 1 ianuarieÑ31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Direcþia impozite indirecte ºi Direcþia Generalã
a Vãmilor vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
ANEXÃ

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

Agentul economic:

Compania Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Bucureºti
Filiala Societatea Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A.
Adresa:
Str. 22 Decembrie 1989, Cugir, judeþul Alba
Obiectivul de investiþii: Modernizarea fabricaþiei de armament ºi muniþie de infanterie prin asimilarea modelelor NATO,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 0586/1996
LISTA

cuprinzând importurile de instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how, finanþate din credite externe
contractate cu garanþia statului, conform scrisorii de garanþie nr. 569/26 octombrie 1999, prevãzute în Contractul
nr. 001.9060.00/1997 dintre Compania Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. Ñ Filiala Societatea Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A.
ºi firma NEW LACHAUSSEE Ñ Belgia, care beneficiazã de scutire de taxe vamale ºi suprataxe vamale
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000
Nr.
crt.
0

Denumirea produsului

Denumirea poziþiei tarifare

Poziþia
tarifarã

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

1

2

3

4

5

6

Maºini ºi utilaje pentru umplut alte
recipiente
Maºini ºi utilaje pentru umplut alte
recipiente
Maºini ºi utilaje pentru umplut alte
recipienteÑpãrþi (altele)
Centre de prelucrare orizontale
Centre de prelucrare orizontale
Centre de prelucrare orizontale
Centre de prelucrare orizontale

8422.30.00

1

8422.30.00

1

8422.90.90

1

set

8457.10.10
8457.10.10
8457.10.10
8457.10.10

4
4
4
1

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

1.138.517
1.138.517
1.138.517
353.571

8458.91.80

4

bucatã

680.420

8459.59.00
8462.10.90

1
1

bucatã
bucatã

431.112
1.600.000

8462.29.98

2

bucatã

1.086.974

4906.00.00

1

set

273.168

4906.00.00

1

set

930.692

4906.00.00

1

set

385.536

8207.30.10

1

set

96.699

8207.30.10

1

set

57.143

8462.29.98

1

bucatã

2.241.203

8462.39.99

1

bucatã

896.429

8462.39.99

1

bucatã

1.070.000

8462.39.99

1

bucatã

809.000

1.

Maºinã pentru încãrcat trasor

2.

Maºinã pentru încãrcat ºi asamblat

3.

Set scule conversie pentru
maºinã de încãrcat
Centre de prelucrare
Centre de prelucrare
Centre de prelucrare
Maºinã de strunjit ºi tãiat
la lungime
Strung de copiat

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maºinã de frezat prin copiere
Maºinã de forjat orizontal

11.

Presã de precizie

12.

Documentaþie (know-how)

13.

Documentaþie (know-how)

14.

Documentaþie (know-how)

15.

Scule

16.

Scule

17.

Linie de fabricaþie capse boxer

18.

Presã verticalã multipost
cu transfer

19.

Presã verticalã multipost
cu transfer (100 tf)

20.

Presã verticalã multipost
cu transfer (60 tf)

Alte strunguri pentru prelucrarea
metalelor
Maºini-unelte de frezat Ñ altele
Alte maºini pentru prelucrarea
metalelor prin forjare, lovire, ºtanþare
Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele
Planuri ºi desene de inginerie
ºi alte planuri ºi desene industriale
Planuri ºi desene de inginerie
ºi alte planuri ºi desene industriale
Planuri ºi desene de inginerie
ºi alte planuri ºi desene industriale
Unelte interºanjabile pentru utilaje
mecanice sau maºini-unelte
Unelte interºanjabile pentru utilaje
mecanice sau maºini-unelte
Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele
Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele
Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele
Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele

bucatã

271.428
482.143
96.431
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0

1

2

21.

Maºinã pentru capsulat ºi vernisat

22.

Maºinã de capsulat

23.

Presã pentru format miez de Pb

24.

Presã orizontalã pentru forjat
miez de oþel
Presã orizontalã multipost
cu transfer
Set scule conversie pentru
maºinã de strunjit
Set scule conversie pentru presã
verticalã
Set scule conversie pentru presã
de format miez de Pb
Set scule conversie pentru presã
de 100 tf
Set scule conversie pentru presã
de 60 tf
Set scule conversie pentru
maºinã de capsulat
Piese de schimb
Piese de schimb
Presã de injecþie mase plastice
Instalaþie lustruit miez de oþel
prin vibraþii
Instalaþie degresat miez de oþel

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Instalaþie de curãþat ºi lustruit
prin vibraþii
Instalaþie automatã pentru
decapare
Instalaþie automatã pentru
degresare
Dozator automat pentru
alimentare

41.

Instalaþie tratament termic

42.

Cuptor pentru recoacere joasã

43.

Cuptor cãlire miez

44.

Instalaþie tratament termic

45.

Set scule conversie pentru
instalaþie tratament termic

46.

Echipament de testare

Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele
Maºini, inclusiv prese pentru
prelucrarea metalelor prin îndoire,
pliere Ñ altele
Alte prese pentru prelucrarea
metalelor
Alte prese pentru prelucrarea
metalelor
Alte prese pentru prelucrarea
metalelor
Pãrþi ºi accesorii destinate maºinilorunelte
Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele

3

4

5

6

8462.39.99

1

bucatã

700.000

8462.39.99

1

bucatã

630.000

8462.99.10

1

bucatã

382.500

8462.99.10

1

bucatã

315.000

8462.99.10

1

bucatã

1.114.286

8466.93.95

1

set

40.500

8466.94.90

1

set

155.829

Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele

8466.94.90

1

set

5.972

Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele

8466.94.90

1

set

159.107

Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele

8466.94.90

1

set

162.143

Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele

8466.94.90

1

set

83.399

Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele
Pãrþi ºi accesoriiÉ; altele
Alte maºini de injecþie mase plastice
Maºini ºi dispozitive mecanice
pentru tratarea metalelor
Maºini ºi dispozitive mecanice
pentru tratarea metalelor
Maºini ºi dispozitive mecanice
pentru tratarea metalelor
Maºini ºi dispozitive mecanice
pentru tratarea metalelor
Maºini ºi dispozitive mecanice
pentru tratarea metalelor
Maºini ºi dispozitive mecanice
pentru amestecat, malaxat, concasat,
mãcinat, cernutÉ
Furnale ºi cuptoare electrice industriale
pentru tratarea termicã care
funcþioneazã prin inducþie
Furnale ºi cuptoare electrice
industriale pentru tratarea termicã
care funcþioneazã prin inducþie
Furnale ºi cuptoare electrice industriale
pentru tratarea termicã care
funcþioneazã prin inducþie
Furnale ºi cuptoare electrice industriale
pentru tratarea termicã care
funcþioneazã prin inducþie
Alte aparate industriale pentru furnale
ºi cuptoare electrice industriale pentru
tratarea termicã care funcþioneazã
prin inducþie
Alte instrumente ºi aparate pentru
mãsurarea sau controlul presiunii

8466.94.90
8466.94.90
8477.10.90
8479.81.00

1
1
1
1

set
set
bucatã
bucatã

347.188
160.056
168.132
54.285

8479.81.00

1

bucatã

21.714

8479.81.00

1

bucatã

225.715

8479.81.00

1

bucatã

211.402

8479.81.00

1

bucatã

204.000

8479.82.00

1

bucatã

16.071

8514.20.10

1

bucatã

451.286

8514.20.10

1

bucatã

217.143

8514.20.10

1

bucatã

108.572

8514.20.10

1

bucatã

474.286

8514.90.80

1

set

9026.80.91

1

bucatã

38.700

600.000
22.224.786

TOTAL:
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