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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
pentru obiectivul de investiþii ”Casa de culturã TopliþaÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice ºi ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2002, cu suma de 7,2 miliarde lei pentru
judeþul Harghita, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul

2002, ºi alocarea acesteia Consiliului Local al
Municipiului Topliþa, ca sprijin din partea statului pentru
achitarea integralã a contravalorii obiectivului de investiþii
”Casa de culturã TopliþaÒ, care a fost transmis cu platã
din patrimoniul Confederaþiei Naþionale a Sindicatelor
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Libere din România Ñ Frãþia în proprietatea publicã a
statului ºi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Topliþa.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va introduce
modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în structura
bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 819.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã
”Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenþi ºi Organe de Asamblare Ñ ICPROAÒ Ñ S.A. Braºov
din administrarea Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului
în administrarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 19 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 2/2001 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea/reorganizarea sau funcþionarea, dupã caz, a unor
ministere, organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi instituþii publice, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 233/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Acþiunile deþinute de stat la Societatea
Comercialã ”Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenþi ºi
Organe de Asamblare Ñ ICPROAÒ Ñ S.A. Braºov se
transferã din administrarea Autoritãþii pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului în administrarea
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
Art. 2. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii este împuternicit, în numele statului, sã exercite toate drepturile ºi

obligaþiile acþionarului la Societatea Comercialã ”Institutul de
Cercetare-Proiectare Rulmenþi ºi Organe de Asamblare Ñ
ICPROAÒ Ñ S.A., cu sediul social în municipiul Braºov,
str. 13 Decembrie nr. 96, judeþul Braºov.
Art. 3. Ñ Predarea-primirea acþiunilor transferate potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Radu Damian,
secretar de stat
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 820.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea
Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat în proprietatea publicã a judeþului Bacãu,
în administrarea Consiliului Judeþean Bacãu ºi în folosinþa gratuitã a Direcþiei Generale
pentru Protecþia Copilului Bacãu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 9 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) ºi (2) ºi ale
art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unui imobil situat
în comuna Orbeni, judeþul Bacãu, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
proprietatea publicã a statului ºi administrarea

Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat Ñ
Unitatea teritorialã nr. 325 în proprietatea publicã a
judeþului Bacãu ºi în administrarea Consiliului Judeþean
Bacãu.
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Art. 2. Ñ Imobilul prevãzut la art. 1 va fi dat în folosinþã
gratuitã, pe o perioadã de 12 ani, Direcþiei Generale pentru
Protecþia Copilului Bacãu, cu destinaþia de Centru de Intervenþie
Timpurie asupra Copilului în cadrul Fondului ”Copiii mai întâiÒ.

Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Preºedintele Administraþiei Naþionale
a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurãu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 821.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea Administraþiei Naþionale
a Rezervelor de Stat în proprietatea publicã a judeþului Bacãu, în administrarea Consiliului Judeþean Bacãu
ºi în folosinþa gratuitã a Direcþiei Generale pentru Protecþia Copilului Bacãu
Locul
unde este
situat imobilul

Comuna Orbeni,
judeþul Bacãu

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Statul român
Administraþia Naþionalã
a Rezervelor de Stat Ñ
Unitatea teritorialã nr. 325

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Judeþul Bacãu
Consiliul Judeþean
Bacãu
Direcþia Generalã
pentru Protecþia
Copilului Bacãu

Poziþia din Inventarul bunurilor
aparþinând domeniului public al
statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.326/2001

Construcþie cu suprafaþa
desfãºuratã = 89,63 m2

Nr. MFP 98.241

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acþiuni al Societãþii Comerciale
”TermocorÒ Ñ S.A. Corabia în proprietatea privatã a oraºului Corabia, judeþul Olt
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acþiuni al Societãþii Comerciale ”TermocorÒ Ñ
S.A. Corabia, reprezentând un numãr de 129.364 acþiuni
nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea
privatã a statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului în
proprietatea privatã a oraºului Corabia, judeþul Olt, ºi în
administrarea Consiliului Local al Oraºului Corabia.
Art. 2. Ñ (1) Oraºul Corabia, prin consiliul local, exercitã toate drepturile ºi executã toate obligaþiile ce decurg

din calitatea de acþionar la Societatea Comercialã
”TermocorÒ Ñ S.A. Corabia.
(2) Reprezentanþii oraºului Corabia în adunarea generalã
a acþionarilor din Societatea Comercialã ”TermocorÒ Ñ S.A.
Corabia sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a consiliului
local, iar membrii consiliului de administraþie sunt numiþi ºi
revocaþi prin hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor.
Art. 3. Ñ Predarea-primirea pachetului de acþiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 822.

Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 601/14.VIII.2002

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

ORDIN
privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poºtale
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, precum ºi ale art. 15 alin. (4) ºi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 31/2002 privind serviciile poºtale,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Prezentul ordin reglementeazã procedura de
autorizare a furnizorilor de servicii poºtale prin acordarea
dreptului de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei
generale sau a licenþei individuale, astfel cum acestea sunt
definite în Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poºtale.
Art. 2. Ñ (1) Autorizaþia generalã conferã dreptul de a
furniza orice servicii poºtale care nu sunt incluse în sfera
serviciului universal, inclusiv servicii cu valoare adãugatã.
(2) Licenþa individualã conferã dreptul de a furniza
servicii poºtale incluse în sfera serviciului universal.
(3) Dreptul de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale nu este limitat în timp.
(4) Licenþa individualã se acordã pe o perioadã determinatã prevãzutã în cuprinsul acesteia, stabilitã de Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, denumit în continuare MCTI.
Art. 3. Ñ Pot fi autorizaþi pentru furnizarea serviciilor
poºtale numai comercianþii care au inclusã în obiectul de
activitate prestarea unor astfel de servicii.
Art. 4. Ñ (1) În vederea autorizãrii solicitanþii vor prezenta MCTI urmãtoarele documente:
a) cerere-tip de autorizare (conform anexei nr. 1);
b) certificatul de înmatriculare în registrul comerþului ºi
certificatul de înregistrare fiscalã sau certificatul de înregistrare conþinând codul unic de înregistrare, în copie;
c) actul constitutiv, în copie;
d) lista tarifelor aplicabile în relaþiile cu utilizatorii pentru
serviciile poºtale prestate;
e) regulile aplicabile serviciilor poºtale, pe care au
obligaþia de a le respecta în relaþiile cu utilizatorii, conform
dispoziþiilor art. 27 din Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002;
f) mecanismul de soluþionare a reclamaþiilor primite de
la utilizatori, conform dispoziþiilor art. 31 din Ordonanþa
Guvernului nr. 31/2002;
g) angajamentul scris privind asumarea obligaþiei de a
respecta cerinþele esenþiale definite la art. 2 lit. w) din
Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002, precum ºi prevederile
legale care reglementeazã aceste cerinþe esenþiale;
h) documentul justificativ (în copie), care atestã plata
taxei de autorizare, conform dispoziþiilor art. 17 din
Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002.
(2) Cererea-tip de autorizare se obþine de la MCTI ºi se
depune împreunã cu celelalte documente necesare, personal, de cãtre un reprezentant al solicitantului, sub luare de
semnãturã, sau prin serviciul de trimitere recomandatã cu
confirmare de primire.
(3) MCTI poate cere solicitantului documente, informaþii
suplimentare sau clarificãri atunci când cererea este incompletã sau când considerã cã acest lucru este necesar în
raport cu obiectul cererii sau cu datele ºi informaþiile prezentate de solicitant, acordându-i acestuia un termen de cel
puþin 15 zile pentru depunerea actelor cerute.
(4) MCTI poate cere solicitantului modificarea corespunzãtoare a documentelor prevãzute la alin. (1) lit. e) sau
f), atunci când acestea nu îndeplinesc condiþiile prevãzute
la art. 27 sau la art. 31 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa

Guvernului nr. 31/2002, dupã caz. Solicitantul este obligat
sã se conformeze în termenul prevãzut la alin. (3).
Art. 5. Ñ (1) Dreptul de a furniza servicii poºtale pe
baza autorizaþiei generale se naºte la data înregistrãrii solicitantului în Registrul public al furnizorului de servicii
poºtale, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data primirii cererii de autorizare.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1) MCTI va înregistra
solicitantul în Registrul public al furnizorilor de servicii
poºtale sau va emite o decizie de neacordare a dreptului
de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale.
(3) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente,
informaþii suplimentare sau clarificãri, termenul prevãzut la
alin. (1) se suspendã pânã la primirea acestora.
(4) La cerere, MCTI va emite solicitantului înscrisul
prevãzut în anexa nr. 3, care reprezintã dovada dreptului
de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale.
Art. 6. Ñ (1) Licenþa individualã are forma ºi conþinutul
prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Dreptul de a furniza servicii poºtale incluse în sfera
serviciului universal se naºte la data prevãzutã în licenþa
individualã emisã de MCTI.
Art. 7. Ñ (1) Temenul de acordare a licenþei individuale
este de 90 de zile de la data primirii cererii.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1) MCTI va înregistra
solicitantul în Registrul public al furnizorilor de servicii
poºtale sau va emite o decizie de respingere a cererii de
acordare a licenþei individuale.
(3) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente,
informaþii suplimentare sau clarificãri, termenul prevãzut la
alin. (1) se suspendã pânã la primirea acestora.
Art. 8. Ñ MCTI va emite, dupã caz, decizia de respingere a cererii de acordare a licenþei individuale sau decizia
de neacordare a dreptului de a furniza servicii poºtale pe
baza autorizaþiei generale, în cazul în care solicitantul nu a
depus documentele, informaþiile suplimentare, clarificãrile
cerute sau nu a operat modificãrile corespunzãtoare în termenul indicat.
Art. 9. Ñ (1) În vederea furnizãrii serviciilor poºtale în
condiþii care sã asigure satisfacerea necesitãþilor utilizatorilor, persoanele care furnizeazã aceste servicii sunt obligate
sã respecte cerinþele esenþiale prevãzute la art. 2 lit. w) din
Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002, precum ºi prevederile
legale care reglementeazã aceste cerinþe.
(2) În special furnizorii de servicii poºtale sunt obligaþi:
a) sã asigure secretul trimiterilor poºtale în condiþiile legii;
b) sã asigure securitatea reþelei poºtale în ceea ce
priveºte transportul bunurilor periculoase, prin respectarea
dispoziþiilor privind transportul acestor bunuri, cuprinse în
Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
republicatã, în Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind
Codul aerian, republicatã, în Ordonanþa Guvernului
nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport
pe cãile ferate din România, în Ordonanþa Guvernului
nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în Ordonanþa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 105/2000, în Ordonanþa Guvernului
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nr. 48/1999 privind transportul rutier al mãrfurilor periculoase, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 122/2002, în Ordonanþa Guvernului nr. 49/1999 privind
transportul mãrfurilor periculoase pe calea feratã, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 788/2001;
c) sã respecte dispoziþiile privind protecþia datelor cu
caracter personal ºi a vieþii private, cuprinse în Legea
nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a
acestor date, în legislaþia secundarã emisã pe baza acesteia, precum ºi în celelalte acte normative care conþin prevederi referitoare la protecþia datelor cu caracter personal
ºi a vieþii private;
d) sã respecte dispoziþiile privind protecþia mediului,
cuprinse în Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã, în legislaþia secundarã emisã pe baza acesteia, precum ºi în celelalte acte normative care conþin prevederi
referitoare la protecþia mediului;
e) sã respecte dispoziþiile privind amenajarea teritoriului
ºi urbanismul, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, în legislaþia secundarã
emisã pe baza acesteia, precum ºi în celelalte acte normative care conþin prevederi referitoare la amenajarea teritoriului ºi la urbanism.
Art. 10. Ñ În afarã de obligaþiile prevãzute la art. 9 furnizorii de servicii poºtale pe baza licenþei individuale au ºi
anumite obligaþii specifice prevãzute în licenþã.
Art. 11. Ñ Nerespectarea obligaþiilor prevãzute la art. 9
poate fi sancþionatã cu retragerea dreptului de a furniza
servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale sau a licenþei
individuale.
Art. 12. Ñ La cererea utilizatorilor furnizorii de servicii
poºtale sunt obligaþi sã punã la dispoziþie acestora regulile
aplicabile serviciilor poºtale pe care le furnizeazã, precum
ºi mecanismul de soluþionare a reclamaþiilor.
Art. 13. Ñ (1) MCTI întocmeºte ºi actualizeazã
Registrul public al furnizorilor de servicii poºtale, în care
sunt înregistraþi furnizorii de servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale sau a licenþelor individuale.
(2) În Registrul public al furnizorilor de servicii poºtale
sunt înscrise urmãtoarele:
a) tipul de autorizare (autorizaþie generalã sau licenþã
individualã);
b) numãrul de ordine atribuit furnizorului autorizat;
c) datele de identificare a furnizorului;
d) numãrul de înmatriculare în registrul comerþului ºi
codul fiscal sau codul unic de înregistrare;
e) zona geograficã pentru care este valabilã autorizarea
(localitate/localitãþi, judeþ/judeþe, teritoriu naþional);
f) serviciul/serviciile poºtal/poºtale pentru care a fost
autorizat;
g) data naºterii dreptului de a furniza servicii poºtale pe
baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale;
h) menþiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului
de a furniza servicii poºtale, precum ºi motivul acestora.
(3) Registrul public al furnizorilor de servicii poºtale este
disponibil pe pagina de Internet a MCTI.
Art. 14. Ñ (1) Furnizorii de servicii poºtale autorizaþi au
obligaþia sã comunice MCTI orice modificare a datelor
înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii poºtale,
în termen de 30 de zile de la data apariþiei, în vederea
actualizãrii înscrierilor.
(2) Cererea de înscriere a modificãrilor are forma ºi
conþinutul prevãzute în anexa nr. 2 ºi va fi însoþitã de
documentele care atestã modificãrile.
(3) MCTI poate cere solicitantului documente, informaþii
suplimentare sau clarificãri atunci când cererea este incompletã ori când considerã cã acest lucru este necesar în
raport cu obiectul cererii sau cu datele ºi informaþiile prezentate de solicitant, acordându-i acestuia un termen de
cel puþin 15 zile pentru depunerea actelor cerute. În acest
caz termenul prevãzut la alin. (6) se suspendã pânã la primirea acestora.
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(4) Cererea de înscriere a modificãrilor se obþine de la
MCTI ºi se depune împreunã cu celelalte documente necesare, personal, de cãtre un reprezentant al solicitantului,
sub luare de semnãturã sau prin serviciul de trimitere
recomandatã cu confirmare de primire.
(5) În situaþia extinderii zonei de prestare a serviciului
la o zonã pentru care Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002
prevede o taxã de autorizare mai mare, furnizorul de servicii poºtale trebuie sã facã dovada achitãrii diferenþei pânã
la valoarea taxei de autorizare prevãzute pentru noua
zonã, pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii
poºtale în noile condiþii.
(6) Actualizarea înregistrãrilor în Registrul public al furnizorilor de servicii poºtale se realizeazã în termen de 30 de
zile de la înregistrarea cererii de înscriere a modificãrilor.
(7) MCTI va emite solicitantului, din oficiu, în termenul
prevãzut la alin. (6), licenþa modificatã.
(8) La cererea titularului dreptului de a furniza servicii
poºtale pe baza autorizaþiei generale MCTI va emite în
termenul menþionat la alin. (6) înscrisul prevãzut în anexa
nr. 3, care reprezintã dovada cã titularul beneficiazã de
acest drept, în noile condiþii.
(9) Procedura prevãzutã de prezentul articol nu se
aplicã dacã furnizorul de servicii poºtale pe baza
autorizaþiei generale doreºte sã furnizeze servicii incluse în
sfera serviciului universal sau dacã titularul licenþei individuale doreºte sã furnizeze servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale. În aceste cazuri este necesarã depunerea
unei cereri-tip de autorizare în condiþiile art. 4.
Art. 15. Ñ În termenul prevãzut la art. 14 alin. (1) furnizorii de servicii poºtale sunt obligaþi sã comunice MCTI
modificãrile intervenite în ceea ce priveºte tarifele, regulile
aplicabile serviciilor poºtale sau mecanismul de soluþionare
a reclamaþiilor. Dispoziþiile art. 4 alin. (4) sunt aplicabile în
mod corespunzãtor.
Art. 16. Ñ (1) În cazul nerespectãrii termenului prevãzut
la art. 14 alin. (1) sau (3) de cãtre titularul dreptului de a
furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale sau a
licenþei individuale, precum ºi în cazul încãlcãrii reglementãrilor legale în vigoare sau a obligaþiilor asumate,
MCTI poate emite o decizie de suspendare, pe o perioadã
determinatã, a dreptului de a furniza servicii poºtale pe
baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale, dupã
caz.
(2) Suspendarea se înscrie de MCTI în Registrul public
al furnizorilor de servicii poºtale în termen de 30 de zile
de la data emiterii deciziei.
Art. 17. Ñ (1) Dreptul de a furniza servicii poºtale pe
baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) decesul persoanei fizice sau desfiinþarea persoanei
juridice titulare;
b) expirarea termenului pentru care a fost conferit;
c) emiterea unei decizii de retragere a dreptului;
d) renunþarea titularului.
(2) În cazul unor încãlcãri grave ºi repetate de cãtre
furnizorul de servicii poºtale a reglementãrilor legale în
vigoare sau a obligaþiilor asumate, MCTI poate emite o
decizie de retragere a dreptului de a furniza servicii poºtale
pe baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale,
dupã caz.
(3) Renunþarea la dreptul de a furniza servicii poºtale
pe baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale produce efecte de la data comunicãrii cãtre MCTI.
(4) Încetarea dreptului de a furniza servicii poºtale pe
baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale se
înscrie de cãtre MCTI în Registrul public al furnizorilor de
servicii poºtale în termen de 30 de zile de la apariþia
cazului de încetare.
Art. 18. Ñ (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenþei individuale ºi decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei
generale trebuie motivate ºi se comunicã solicitantului în
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termen de 90 de zile, respectiv în termen de 45 de zile,
putând fi contestate în conformitate cu normele de contencios administrativ.
(2) Decizia de suspendare sau de retragere a dreptului
de a furniza servicii poºtale pe baza licenþei individuale ori
a autorizaþiei generale trebuie motivatã ºi se comunicã furnizorului de servicii poºtale în termen de 30 de zile,
putând fi contestatã în conformitate cu normele de contencios administrativ.
Art. 19. Ñ (1) Autorizaþiile eliberate în temeiul prevederilor
Legii serviciilor poºtale nr. 83/1996 îºi pãstreazã valabilitatea
pânã la data de 1 februarie 2003, cu excepþia cazurilor în
care actele respective prevãd un termen mai scurt.
(2) În termenele prevãzute la alin. (1), dupã caz, titularii de autorizaþii vor transmite MCTI, în vederea autorizãrii
în condiþiile Ordonanþei Guvernului nr. 31/2002, documentele prevãzute la art. 4, pentru continuarea activitãþii pe
baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale, fãrã
plata unei noi taxe de autorizare. La data prevãzutã la
art. 5 alin. (1) sau la art. 6 alin. (2), dupã caz, autorizaþia
anterioarã îºi înceteazã valabilitatea.

(3) Autorizaþiile de furnizare a serviciilor poºtale acordate conform Ordinului ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei nr. 70/2002 îºi prelungesc perioada de
valabilitate pânã la data dobândirii dreptului de a furniza
servicii poºtale, fãrã plata unei noi taxe de autorizare, în
condiþiile prezentului ordin, dar nu mai târziu de 60 de zile
de la data intrãrii în vigoare a acestuia.
(4) Pentru extinderea zonei de furnizare a serviciilor
poºtale la cererea titularului autorizaþiei, acesta va achita
diferenþa dintre taxa de autorizare prevãzutã pentru noua
zonã solicitatã ºi taxa de autorizare prevãzutã pentru zona
în care era valabilã autorizaþia anterioarã.
Art. 20. Ñ Dispoziþiile prezentului ordin vor fi aduse la
îndeplinire de cãtre Secretariatul de Stat pentru
Comunicaþii.
Art. 21. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 22. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Bucureºti, 13 iunie 2002.
Nr. 173.
ANEXA Nr. 1
CERERE DE AUTORIZARE

pentru furnizarea de servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale sau a licenþei individuale
Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................., domiciliat/domiciliatã în .................................,
str. .................................. nr. ÉÉ, bl. ÉÉ, sc. ÉÉ, et. ÉÉ, ap. ÉÉ, judeþul/sectorul ÉÉ, telefon ................, posesor/
posesoare al/a actului de identitate ÉÉ seria ÉÉ nr. .................., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, eliberat
de É................É la data de .................., în calitate de comerciant/reprezentant al ..............................................., cu sediul
în .................................., str. .................................., nr. ÉÉ, bl. ÉÉ, sc. ÉÉ, et. ÉÉ, ap. ÉÉ, judeþul/sectorul ÉÉ, cod
poºtal É............É, telefon ÉÉ, fax ÉÉ, e-mail ÉÉ, pagina de Internet ÉÉ, înregistrat la registrul comerþului al
judeþului ................................ sub nr. ÉÉ din ÉÉ, codul fiscal ÉÉ sau codul unic de înregistrare ..............................,
în temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poºtale ºi ale Ordinului ministrului
comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei nr. 173/2002, solicit autorizarea pentru prestarea de servicii poºtale pe bazã de:
a) licenþã individualã;
b) autorizaþie generalã.
Zona pentru care solicit autorizarea:
¨ localitatea/localitãþile .....................................................................................................................................................
¨ judeþul/judeþele ..............................................................................................................................................................
¨ teritoriul naþional.
Serviciul/serviciile pentru care solicit autorizarea:
a) servicii incluse în sfera serviciului universal .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
b) servicii cu valoare adãugatã ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
c) alte servicii poºtale ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Am depus ºi celelalte documente necesare:
¨ actul constitutiv;
¨ certificatul de înmatriculare la registrul comerþului;
¨ certificatul de înregistrare fiscalã;
¨ lista tarifelor aplicabile în relaþiile cu utilizatorii;
¨ regulile aplicabile serviciilor poºtale;
¨ mecanismul de soluþionare a reclamaþiilor primite de la utilizatori;
¨ angajamentul scris privind asumarea obligaþiei de a respecta cerinþele esenþiale definite în Ordonanþa
Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poºtale, precum ºi prevederile legale care reglementeazã aceste cerinþe esenþiale;
¨ documentul justificativ al plãþii taxei de autorizare.
Solicit emiterea înscrisului care dovedeºte dreptul de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale:
¨ Da
¨ Nu
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Solicit expedierea licenþei individuale/înscrisului care dovedeºte dreptul de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale la urmãtoarea adresã: ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
¨ Da
¨ Nu
Subsemnatul ......................................, reprezentant al solicitantului, declar pe propria rãspundere, cunoscând dispoziþiile art. 292 din Codul penal privind infracþiunea de fals în declaraþii, cã toate datele ºi informaþiile cuprinse în prezenta cerere ºi în documentele anexate sunt corecte ºi complete.
Data completãrii .../.../.......
ªtampila ºi semnãtura reprezentantului legal al solicitantului
ANEXA Nr. 2
CERERE

de înscriere a modificãrilor privind autorizaþia generalã sau licenþa individualã pentru prestarea serviciilor poºtale
Subsemnatul/Subsemnata ....................................., domiciliat/domiciliatã în ..............................., str. .........................
nr. .........., bl. ............, sc. ........, et. ........, ap. ........., judeþul/sectorul .............................., telefon ..................., posesor/
posesoare al/a actului de identitate .........................., seria .......... nr. .........., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l,
eliberat de ...................... la data de ......................., în calitate de comerciant/reprezentant al .................................................,
cu sediul în ......................................, str. .................................. nr. ..............., bl. ............, sc. ........., et. .........., ap. .......,
judeþul/ sectorul ..............................., cod poºtal ..............., telefon ..................., fax ..................., e-mail ......................,
pagina de Internet .................................., înregistrat la registrul comerþului al judeþului .................................................. sub
nr. ................... din ...................., codul fiscal ..................... sau codul unic de înregistrare ...............................,
în temeiul prevederilor Ordinului ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei nr. 173/2002, solicit înscrierea
modificãrilor privind autorizaþia generalã sau licenþa individualã.
Motivul pentru care solicit modificarea:
¨ autorizaþiei generale
¨ licenþei individuale
nr. .............................. din ........................... este ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ºi îl dovedesc prin urmãtoarele documente: .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Solicit emiterea înscrisului care dovedeºte efectuarea modificãrii:
¨ Da
¨ Nu
Solicit expedierea înscrisului care dovedeºte efectuarea modificãrii la urmãtoarea adresã: ...................................
..............................................................................................................................................................................................................
¨ Da
¨ Nu
Subsemnatul ..................................................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria rãspundere,
cunoscând dispoziþiile art. 292 din Codul penal privind infracþiunea de fals în declaraþii, cã toate datele ºi informaþiile
cuprinse în prezenta cerere ºi în documentele anexate sunt corecte ºi complete.
Data completãrii: ...../.../.....
ªtampila ºi semnãtura reprezentantului legal al solicitantului
ANEXA Nr. 3

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNICAÞII

Direcþia generalã de reglementãri ºi licenþe în comunicaþii
DOVADA

dreptului de a furniza servicii poºtale pe baza autorizaþiei generale
(eliberatã în temeiul art. 16 din Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002)
Nr. A ........... din ........./.../......
Titularul ............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. ..................................
nr. .........., bl. ........, sc. ......., et. .........., ap. ......, judeþul/sectorul .........................., cod poºtal ..........................., telefon
........................., fax .........................., e-mail ............................, pagina de Internet........................................, înregistrat la
registrul comerþului al judeþului .................................... sub nr. ................ din ....................., codul fiscal .................................
sau codul unic de înregistrare .............................................. ....................................................................................................,
este autorizat sã presteze urmãtoarele servicii poºtale: ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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Zona autorizatã pentru furnizarea de servicii poºtale:
¨ localitatea/localitãþile ........................................................................................................................................................
¨ judeþul/judeþele ...............................................................................................................................................................
¨ teritoriul naþional.
Nerespectarea reglementãrilor legale din domeniul serviciilor poºtale, a regulilor minime obligatorii aplicabile
serviciilor poºtale, precum ºi a standardelor de calitate a serviciilor poºtale se sancþioneazã conform Ordonanþei
Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poºtale.
Secretar de stat pentru comunicaþii,
.............................................................
Director general,
....................................

Direcþia juridicã

ANEXA Nr. 4

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNICAÞII

Direcþia generalã de reglementãri ºi licenþe în comunicaþii
LICENÞÃ INDIVIDUALÃ

pentru furnizarea de servicii poºtale incluse în sfera serviciului universal
(eliberatã în temeiul art. 16 din Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002)
Nr. L ....................... din ........../...../......
Titularul........................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................., str. ...............................
nr. .........., bl. ........, sc. ........., et. ........, ap. .........., judeþul/sectorul ............................., cod poºtal ...................., telefon
......................, fax ........................., e-mail ............................., pagina de Internet........................., înregistrat la registrul
comerþului al judeþului .............................. sub nr. ........ din .................................., codul fiscal ................................... sau
codul unic de înregistrare ..............................................................................................................................................................,
este autorizat sã presteze urmãtoarele servicii poºtale incluse în sfera serviciului universal: ................................................
........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Zona autorizatã pentru furnizarea de servicii poºtale:
¨ localitatea/localitãþile .......................................................................................................................................................
¨ judeþul/judeþele ...............................................................................................................................................................
¨ teritoriul naþional.
Licenþa individualã este valabilã pe o perioadã de ......................................... de la data acordãrii.
Titularul îºi asumã obligaþia respectãrii cerinþelor esenþiale definite în Ordonanþa Guvernului nr. 31/2002 privind
serviciile poºtale, precum ºi a prevederilor legale care reglementeazã aceste cerinþe esenþiale.
Titularul va respecta drepturile rezervate furnizorilor de serviciu universal în conformitate cu prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 31/2002.
Obligaþii suplimentare care incumbã titularului licenþei individuale:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Nerespectarea reglementãrilor legale din domeniul serviciilor poºtale, a regulilor minime obligatorii aplicabile
serviciilor poºtale precum ºi a standardelor de calitate a serviciilor poºtale se sancþioneazã conform Ordonanþei
Guvernului nr. 31/2002.
Secretar de stat pentru comunicaþii,
.............................................................
Director general,
....................................

Direcþia juridicã

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601/14.VIII.2002 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 5.000 lei

ISSN 1453Ñ4495

