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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/1998
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 36
din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, emisã în temeiul
art. 1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998,
cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care
douã persoane convin cu privire la transferul dreptului de
proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susþinerea unor activitãþi fãrã scop lucrativ
desfãºurate de cãtre una dintre pãrþi, denumitã beneficiarul
sponsorizãrii.
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(2) Contractul de sponsorizare se încheie în formã
scrisã, cu specificarea obiectului, valorii ºi duratei sponsorizãrii, precum ºi a drepturilor ºi obligaþiilor pãrþilor.
(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o
persoanã fizicã sau juridicã, numitã mecena, transferã, fãrã
obligaþie de contrapartidã directã sau indirectã, dreptul sãu
de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace
financiare cãtre o persoanã fizicã, ca activitate filantropicã
cu caracter umanitar, pentru desfãºurarea unor activitãþi în
domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ºtiinþific Ñ
cercetare fundamentalã ºi aplicatã.
(4) Actul de mecenat se încheie în forma autenticã în
care se vor specifica obiectul, durata ºi valoarea acestuia.
(5) În cazul sponsorizãrii sau mecenatului constând în
bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic
încheiat, la valoarea lor realã din momentul predãrii cãtre
beneficiar.Ò
2. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (1)
litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) orice persoanã juridicã fãrã scop lucrativ, care
desfãºoarã în România sau urmeazã sã desfãºoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de
învãþãmânt, ºtiinþific Ñ cercetare fundamentalã ºi aplicatã,
umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecþiei drepturilor
omului, medico-sanitar, de asistenþã ºi servicii sociale, de
protecþia mediului, social ºi comunitar, de reprezentare a
asociaþiilor profesionale, precum ºi de întreþinere, restaurare, conservare ºi punere în valoare a monumentelor istorice;Ò
3. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (1)
litera d) va avea urmãtorul cuprins:

”d) orice persoanã fizicã cu domiciliul în România a
cãrei activitate în unul dintre domeniile prevãzute la lit. a)
este recunoscutã de cãtre o persoanã juridicã fãrã scop
lucrativ sau de cãtre o instituþie publicã ce activeazã în
domeniul pentru care se solicitã sponsorizarea.Ò
4. La articolul I punctul 3, articolul 4 alineatul (2) va
avea urmãtorul cuprins:
”(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoanã
fizicã cu domiciliul în România, fãrã obligativitatea de a fi
recunoscutã de cãtre o persoanã juridicã fãrã scop lucrativ
sau de cãtre o instituþie publicã, care necesitã un sprijin în
domeniile prevãzute la art. 1 alin. (3).Ò
5. La articolul I punctul 7, articolul 8 alineatul (1)
litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) 10% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în
domeniile: culturã, artã, învãþãmânt, sãnãtate, asistenþã ºi
servicii sociale, religios, acþiuni umanitare, protecþia
mediului;Ò
6. La articolul I punctul 7, articolul 8 alineatul (1)
litera c) va avea urmãtorul cuprins:
”c) 5% din baza impozabilã pentru sponsorizãri în
domeniile: social ºi comunitar, reprezentarea intereselor
asociaþiilor profesionale, fotbal.Ò
7. Articolul IV va avea urmãtorul cuprins:
”Art. IV. Ñ Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129
din 25 mai 1994, cu modificãrile ulterioare ºi cu cele
aduse prin prezenta ordonanþã, va fi republicatã, dându-se
textelor o nouã numerotare.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 204.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 267.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

3

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri
ai Revoluþiei din decembrie 1989 ºi sprijinirea revoluþionarilor din decembrie 1989
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din
Hotãrârea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã programele proprii ale
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri
ai Revoluþiei din decembrie 1989 ºi sprijinirea revoluþionarilor din decembrie 1989, aferente anului 2001, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfãºurarea programelor
prevãzute la art. 1 se suportã din bugetul Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie
1989, aprobat pe anul 2001, de la capitolul 60.01
”Asistenþã socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ.

Art. 3. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al secretarului de
stat, ºef al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989, se aprobã normele de
derulare a programelor prevãzute la art. 1.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 447/2000 pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 privind
sprijinirea revoluþionarilor din decembrie 1989 ºi cinstirea
memoriei eroilor-martiri ai Revoluþiei din decembrie 1989,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253
din 7 iunie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989
Iordan Rãdulescu,
secretar de stat
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 iunie 2001.
Nr. 572.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând programele proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989
privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revoluþiei din decembrie 1989
ºi sprijinirea revoluþionarilor din decembrie 1989
1. Programul pentru omagierea eroilor neamului
românesc
În ziua de Înãlþare, prilej cu care se aduc omagii eroilor neamului românesc, Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 va omagia
eroii revoluþiei prin depunerea de coroane în Bucureºti, precum ºi în oraºele-martir.
2. Programul naþional pentru comemorarea Revoluþiei
din decembrie 1989
Luna decembrie având o puternicã încãrcãturã
emoþionalã, jertfa eroilor-martiri ºi lupta pentru victoria

Revoluþiei române din decembrie 1989 vor fi evocate prin
acþiuni ºi manifestãri integrate într-un program naþional.
3. Programul naþional privind taberele de odihnã pentru
copiii persoanelor prevãzute de Legea nr. 42/1990
În colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, pe
bazã de protocol se vor trimite în tabere de odihnã ale
Agenþiei Naþionale de Tabere ªcolare sau agreate de
aceasta, în vacanþa mare, copiii beneficiarilor Legii
nr. 42/1990, preºcolari, elevi sau studenþi.
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4. Programul privind sprijinirea revoluþionarilor rãniþiinvalizi gradul I paraplegici cu materiale sanitare ºi dispozitive medicale
Beneficiarii sunt invalizii de gradul I paraplegici care,
pentru supravieþuire, au în permanenþã nevoie, în ambulatoriu, de materiale sanitare ºi dispozitive medicale care nu
se acordã gratuit prin legislaþia în vigoare.
Programul urmãreºte acoperirea necesarului cu urmãtoarele materiale ºi dispozitive medicale:
1. sonde urinare tip Nelaton;
2. dezinfectante ºi antiseptice;
3. mãnuºi din latex sterile ºi nesterile;
4. pansamente, feºi ºi comprese;
5. scutece pentru adulþi;
6. materiale adezive de fixare a condoamelor urinare.
Constatarea dreptului de a beneficia de materialele ºi
dispozitivele medicale prevãzute la alin. 2 se face de cãtre
casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a muni-

cipiului Bucureºti, iar decontarea costului acestora se efectueazã de cãtre Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989, în baza actelor justificative prezentate de acestea.
5. Programul privind ridicarea unui monument arhitectonic, comemorativ
Monumentul închinat Revoluþiei române din decembrie
1989 se va ridica prin cooperare ºi colaborare cu autoritãþile administraþiei publice locale ale municipiului
Bucureºti, precum ºi cu alte autoritãþi ale administraþiei
publice centrale.
6. Programul privind perpetuarea memoriei eroilormartiri în lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie
1989
Perpetuarea memoriei eroilor-martiri se va asigura prin
sprijin material, logistic ºi de personal, în vederea organizãrii de muzee, expoziþii permanente ºi documentare privind Revoluþia românã din decembrie 1989.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind majorarea sumelor pentru cazare ºi masã
acordate solicitanþilor statutului de refugiat
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 13
alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul
refugiaþilor în România,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Limitele prevãzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România se
majoreazã la 13.400 lei/persoanã/zi pentru masã ºi, respectiv, la
8.900 lei/persoanã/zi pentru cazare.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

Bucureºti, 27 iunie 2001.
Nr. 603.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru stabilirea cuantumului amenzilor care se aplicã în cazul sãvârºirii faptelor contravenþionale
prevãzute în Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 97 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 93 ºi 96 din
Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45
din 26 ianuarie 2001, se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei
cele prevãzute la art. 93 lit. a), d) ºi e);
b) cu amendã de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei
cele prevãzute la art. 93 lit. b) ºi c) ºi la art. 96.
Art. 2. Ñ Constatarea faptelor contravenþionale ºi aplicarea amenzilor prevãzute la art. 1 se fac, cu respecta-

rea prevederilor legale în vigoare, de cãtre personalul
împuternicit al Regiei Autonome ”Autoritatea Aeronauticã
Civilã RomânãÒ, pentru faptele prevãzute la art. 93 lit. a),
b), c) ºi d) ºi la art. 96 din Ordonanþa Guvernului
nr. 29/1997, republicatã, respectiv de cãtre personalul
împuternicit al Inspectoratului de stat în aviaþia civilã din
cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, pentru faptele prevãzute la art. 93 lit. e) din
ordonanþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 iunie 2001.
Nr. 606.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor privind prestaþiile de servicii specifice
efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul prevederilor art. 16 lit. I) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Feroviare Române Ñ
AFER, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Feroviare Române Ñ
AFER, ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru prestaþiile de servicii
specifice efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
AFER, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi în Buletinul AFER.

Art. 4. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului transporturilor
nr. 333/2000 pentru aprobarea tarifelor privind prestaþiile de
servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 297 din 30 iunie 2000.

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 20 iunie 2001.
Nr. 912.
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ANEXÃ

TARIFELE

pentru prestaþiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
1. Eliberarea licenþei de transport feroviar:
1.1. Verificarea preliminarã a documentelor prezentate în vederea obþinerii licenþei de transport
feroviar ................................................................................................................................................
2.715 mii lei
1.2. Eliberarea licenþei de transport feroviar ..................................................................................
18.105 mii lei
1.3. Vizarea anualã a licenþei de transport feroviar ......................................................................
13.580 mii lei
2. Eliberarea certificatului de siguranþã:
2.1. Verificarea documentelor ºi eliberarea certificatului de siguranþã ..........................................
9.055 mii lei
2.2. Supravegherea prin acþiuni de control ºi inspecþie de stat a operatorilor de transport:
2.2.1. pentru transport de cãlãtori.................................................................................................... 130 lei/trasã/km (tren/km)
2.2.2. pentru transport de marfã ...................................................................................................... 260 lei/trasã/km (tren/km)
3. Eliberarea autorizaþiei speciale pentru agenþii economici deþinãtori de infrastructurã feroviarã:
3.1. Verificarea preliminarã a documentelor prezentate în vederea obþinerii autorizaþiei ............
3.020 mii lei
3.2. Eliberarea autorizaþiei ................................................................................................................
18.105 mii lei
3.3. Supravegherea prin acþiuni de control ºi inspecþie de stat a gestionarilor de infrastructurã
feroviarã ºi acordarea vizei anuale ..................................................................................................
530 mii lei/km
............................................................................................................................................................
linie desfãºuratã
............................................................................................................................................................
aflatã în exploatare
4. Eliberarea autorizaþiei speciale pentru transportul cu metroul:
4.1. Eliberarea autorizaþiei ................................................................................................................
15.090 mii lei
4.2. Supravegherea prin acþiuni de control ºi inspecþie de stat a activitãþii de transport cu
metroul ºi acordarea vizei anuale ....................................................................................................
9.055 mii lei/km
....................................................................................................................................................
linie desfãºuratã
5. Supravegherea prin acþiuni de inspecþie tehnicã a furnizorilor feroviari care realizeazã
produse sau servicii feroviare din clasa de risc 1A:
Ñ Inspecþie tehnicã ..........................................................................................................................
260 mii lei/orã
6. Eliberarea autorizaþiei tehnice pentru materialul rulant aparþinând agenþilor economici, alþii
decât operatorii de transport ºi gestionarul infrastructurii publice, eliberarea avizului tehnic
pentru prelungirea duratei normale de funcþionare a vehiculelor feroviare:
6.1. Locomotive ºi vagoane de cãlãtori ..........................................................................................
2.800 mii lei/bucatã
6.2. Vagoane de marfã ....................................................................................................................
650 mii lei/bucatã
6.3. Alte tipuri de material rulant ....................................................................................................
1.290 mii lei/bucatã
7. Eliberarea autorizaþiei pentru efectuarea de lucrãri în zona de siguranþã sau de protecþie
a cãii ferate........................................................................................................................................
3.625 mii lei
8. Eliberarea certificatului de omologare tehnicã (preliminarã sau finalã)
8.1. Pentru fiecare tip de vehicul feroviar:
8.1.1. Locomotive ..............................................................................................................................
15.090 mii lei/tip
8.1.2. Vagoane de cãlãtori................................................................................................................
12.070 mii lei/tip
8.1.3. Vagoane de marfã ..................................................................................................................
9.055 mii lei/tip
8.1.4. Vagoane rame automotoare ..................................................................................................
10.560 mii lei/tip
8.1.5. Alte vehicule feroviare ............................................................................................................
8.300 mii lei/tip
8.2. Pentru materiale, componente ºi echipamente:
8.2.1. de complexitate redusã .......................................................................................................... 2.715 mii lei/tip produs
8.2.2. de complexitate medie............................................................................................................ 4.525 mii lei/tip produs
8.2.3. de complexitate mare ............................................................................................................ 6.035 mii lei/tip produs
8.3. Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnicã ºi a
agrementului tehnic feroviar ..............................................................................................................
60% din tariful
de eliberare
NOTÃ:

Complexitatea materialelor, a componentelor sau a echipamentelor se stabileºte prin contract, de comun acord cu
furnizorul.
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9. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri ºi dispozitive speciale:
9.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri:
Ñ de complexitate mare ..................................................................................................................
Ñ de complexitate medie ................................................................................................................
Ñ de complexitate redusã................................................................................................................
9.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale:
Ñ de complexitate mare ..................................................................................................................
Ñ de complexitate medie ................................................................................................................
Ñ de complexitate redusã................................................................................................................
9.3. Vizarea periodicã a atestatului tehnic pentru standuri ºi dispozitive speciale ....................

7

4.530 mii lei/bucatã
3.625 mii lei/bucatã
1.810 mii lei/bucatã
455 mii lei/bucatã
305 mii lei/bucatã
230 mii lei/bucatã
70% din tariful
de eliberare

NOTÃ:

Complexitatea standurilor ºi a dispozitivelor speciale se stabileºte prin contract, de comun acord cu agentul economic posesor al acestora.
10. Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor de produse ºi servicii pentru
domeniul de transport feroviar ºi cu metroul:
10.1. Eliberarea autorizaþiei tehnice de furnizor feroviar ................................................................
12.070 mii lei
10.2. Vizarea anualã a autorizaþiei tehnice de furnizor feroviar....................................................
70% din tariful
prevãzut la pct. 10.1
10.3. Eliberarea unei noi autorizaþii, ca urmare a extinderii gamei de produse/servicii
furnizate ..............................................................................................................................................
50% din tariful
prevãzut la pct. 10.1
11. Autorizarea din punct de vedere tehnic a staþiilor de cale feratã:
11.1. Verificarea îndeplinirii cerinþelor ºi eliberarea autorizaþiei tehnice pentru staþiile de cale
feratã:
11.1.1. categoria I ºi specialã ..........................................................................................................
6.035 mii lei/staþie
11.1.2. categoria a II-a......................................................................................................................
4.530 mii lei/staþie
11.1.3. categoria a III-a ....................................................................................................................
3.775 mii lei/staþie
11.1.4. categoria a IV-a ....................................................................................................................
2.715 mii lei/staþie
11.1.5. halta de miºcare ..................................................................................................................
1.810 mii lei/haltã
11.2. Verificarea respectãrii cerinþelor ºi vizarea periodicã a autorizaþiei tehnice pentru staþiile
de cale feratã ....................................................................................................................................
75% din tariful
............................................................................................................................................................
de eliberare a
autorizaþiei, corespunzãtor
categoriei respective
12. Autorizarea centrelor de instruire, perfecþionare, calificare ºi autorizare a personalului:
12.1. Eliberarea autorizaþiei pentru centrele de perfecþionare ºi/sau calificare a personalului ......
7.545 mii lei
12.2. Eliberarea autorizaþiei pentru centrele de instruire ºi/sau autorizare a personalului..........
3.775 mii lei
12.3. Vizarea periodicã a autorizaþiei pentru centrele de instruire, perfecþionare, calificare sau
autorizare a personalului ..................................................................................................................
70% din tariful
............................................................................................................................................................
prevãzut la
............................................................................................................................................................
pct. 12.1,
............................................................................................................................................................
respectiv 12.2
13. Eliberarea unei noi licenþe, autorizaþii sau a unui nou certificat, ocazionatã de pierderea sau
distrugerea celor eliberate ................................................................................................................
60% din tariful
de eliberare
14. Eliberarea unei noi licenþe, autorizaþii sau a unui nou certificat, ocazionatã de anularea,
retragerea sau suspendarea celor eliberate ....................................................................................
100% din tariful
de eliberare
15. Activitãþi de instruire în domeniul feroviar (specialitate tehnicã, asigurarea calitãþii etc.) ....
60 mii lei/orã/cursant
16. Activitãþi de certificare, autorizare, atestare, expertize tehnice, asistenþã tehnicã, instruire,
încercãri de laborator, acordare de avize ºi agremente, recepþie tehnicã, cercetarea
evenimentelor, cercetare ºtiinþificã, microproducþie, alte activitãþi ..................................................
150 mii lei/orã
17. Manoperã pentru alte activitãþi de prestãri de servicii:
17.1. Execuþie alimentator AEET...................................................................................................... tip A: 3.850 mii lei/bucatã
............................................................................................................................................................ tip B: 4.755 mii lei/bucatã
17.2. Reparare alimentator AEET .................................................................................................... tip A: 2.340 mii lei/bucatã
............................................................................................................................................................ tip B: 2.870 mii lei/bucatã
17.3. Reparaþie cofret Indusi cu transformare în R85ÐSAI92ÐCMOS............................................
19.465 mii lei/bucatã
17.4. Reparaþie set aparate Indusi cu transformare în SAI92ÐCMOS var. A, var. B, var. C....
11.770 mii lei/bucatã
17.5. Execuþie bloc de semnalizare ºi comandã Indusi ................................................................
4.375 mii lei/bucatã
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17.6. Verificarea anualã a manografelor tip M85Ð60, M85Ð95 sau Wetzer ................................
2.190 mii lei/bucatã
17.7. Reparare manografe:
17.7.1. Reparare motor SUK, sistem angrenare, indicator sau circuit electronic, înlocuire rotor,
stator sau sistem reglare ................................................................................................................
1.585 mii lei/bucatã
17.7.2. Depanat sistem reglare, sistem inscripþionare, circuit electric, înlocuire transformator,
cuplaj, burdon sau reductor ..............................................................................................................
1.060 mii lei/bucatã
17.7.3. Reglare, etalonare, probe funcþionale..................................................................................
1.285 mii lei/bucatã
17.8. Execuþie contacte:
17.8.1. contacte tip TCAC ................................................................................................................
fix: 60 mii lei/bucatã
............................................................................................................................................................ mobil: 125 mii lei/bucatã
17.8.2. contacte tip EG 315 ............................................................................................................
fix: 140 mii lei/bucatã
............................................................................................................................................................ mobil: 140 mii lei/bucatã
17.8.3. contacte tip EF......................................................................................................................
fix: 125 mii lei/bucatã
............................................................................................................................................................ mobil: 230 mii lei/bucatã
17.9. Auditarea sistemelor calitãþii....................................................................................................
530 mii lei/orã
NOTÃ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adãugatã.
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