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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea
Serviciului Român de Informaþii în domeniul privat al statului ºi în administrarea
Consiliului Local al Oraºului Zimnicea, judeþul Teleorman
În temeiul art. 107 din Constituþie, precum ºi al art. 10 alin. (2) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului ºi din administrarea Serviciului Român de Informaþii
în domeniul privat al statului ºi în administrarea Consiliului

Local al Oraºului Zimnicea, judeþul Teleorman, a unui imobil având datele de identificare prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 107/20.II.2003

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis 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:
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Alexandru-Radu Timofte
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 februarie 2003.
Nr. 146.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului ºi din administrarea Serviciului Român de Informaþii
în domeniul privat al statului ºi în administrarea Consiliului Local al Oraºului Zimnicea, judeþul Teleorman
Adresa imobilului
care se transmite

Oraºul Zimnicea,
str. Cãlugãreni
bl. 4E, sc. A,
et. 2, ap. 12,
judeþul Teleorman

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Serviciul Român
de Informaþii

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Poziþia din inventarul
bunurilor aparþinând
domeniului public al statului

Consiliul Local
al Oraºului
Zimnicea

121.090

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Suprafaþa totalã = 44,4 m2
Suprafaþa utilã = 39,95 m2
Cotã indivizã de 12% din
pãrþile comune ale întregului
imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acþiuni la Societatea Comercialã
”Aviaþia UtilitarãÒ Ñ S.A. Timiºoara din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea
Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului în proprietatea privatã
a judeþului Timiº ºi în administrarea Consiliului Judeþean Timiº
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acþiuni din capitalul social al Societãþii
Comerciale ”Aviaþia UtilitarãÒ Ñ S.A. Timiºoara, reprezentând un numãr de 103.245 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
judeþului Timiº ºi în administrarea Consiliului Judeþean Timiº.
Art. 2. Ñ (1) Judeþul Timiº exercitã, prin consiliul
judeþean, toate drepturile ºi executã toate obligaþiile ce

decurg din calitatea de acþionar la Societatea Comercialã
”Aviaþia UtilitarãÒ Ñ S.A. Timiºoara.
(2) Reprezentanþii judeþului Timiº în Adunarea generalã
a acþionarilor a Societãþii Comerciale ”Aviaþia UtilitarãÒ Ñ
S.A. Timiºoara sunt numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a consiliului judeþean, iar membrii consiliului de administraþie sunt
numiþi ºi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii generale a
acþionarilor.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea 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
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 februarie 2003.
Nr. 147.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 107/20.II.2003

3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii
”Sediu Tribunal ArgeºÒ, judeþul Argeº
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Sediu Tribunal ArgeºÒ, judeþul
Argeº, prevãzuþi în anexa*) care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se asigurã din fondurile bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Justiþiei, ºi din alte surse constituite potrivit
legii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 februarie 2003.
Nr. 148.
*) Anexa se comunicã Ministerului Justiþiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti
la 12 septembrie 2002 ºi la Zagreb la 15 octombrie 2002 între Guvernul României,
prin Ministerul Finanþelor Publice, ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apã a municipiului Bucureºti)
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnat la Washington la 2 august 1996
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 3 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea
unor acorduri de împrumut ºi de garanþie externe ºi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobatã
prin Legea nr. 22/1997,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Amendamentul convenit prin
schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 12 septembrie 2002
ºi la Zagreb la 15 octombrie 2002 între Guvernul României,
prin Ministerul Finanþelor Publice, ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut
(Proiectul privind alimentarea cu apã a municipiului

Bucureºti) dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Washington la
2 august 1996, ratificat prin Ordonanþa Guvernului
nr. 34/1996, aprobatã prin Legea nr. 22/1997, dupã cum
urmeazã:
Ñ Anexa nr. 3 ”Graficul de amortizareÒ la acordul de
împrumut se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Bucureºti, 6 februarie 2003.
Nr. 151.
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ANEXÃ
(Anexa nr. 3 la acordul de împrumut)
GRAFIC DE AMORTIZARE

Plata capitalului împrumutului
Data plãþii datorate

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

martie 2002
septembrie 2002
martie 2003
septembrie 2003
martie 2004
septembrie 2004
martie 2005
septembrie 2005
martie 2006
septembrie 2006
martie 2007
septembrie 2007
martie 2008
septembrie 2008
martie 2009
septembrie 2009
martie 2010
septembrie 2010
martie 2011
septembrie 2011
martie 2012
septembrie 2012
martie 2013
septembrie 2013
martie 2014
septembrie 2014
martie 2015
septembrie 2015
martie 2016
septembrie 2016

TOTAL:

Plata capitalului împrumutului
(exprimatã în dolari S.U.A.)*)

535.000,00
550.000,00
423.300,00
434.500,00
445.600,00
460.500,00
471.600,00
486.500,00
501.300,00
512.500,00
527.300,00
545.900,00
560.700,00
575.600,00
590.500,00
609.000,00
627.600,00
646.200,00
664.700,00
683.300,00
701.900,00
720.400,00
742.700,00
765.000,00
787.300,00
809.600,00
831.900,00
854.100,00
880.100,00
903.976,50
18.848.576,50

*) Cifrele din aceastã anexã reprezintã suma în dolari S.U.A. de rambursat, cu excepþia celor prevãzute în secþiunea 4.04
lit. d) din Condiþiile generale.

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

ORDIN
privind procedura de avizare a instrumentelor de platã cu acces la distanþã, de tipul aplicaþiilor
Internet-banking sau home-banking
Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei ºi ale art. 31 lit. f) din Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 4/2002 privind tranzacþiile efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã ºi relaþiile dintre participanþii la aceste
tranzacþii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002,
ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentul ordin se aplicã bãncilor, persoane
juridice române, precum ºi sucursalelor din România ale

bãncilor, persoane juridice strãine, denumite în continuare
bãnci, ºi are ca obiect stabilirea procedurii privind eliberarea avizului Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei asupra instrumentelor de platã cu acces la distanþã tip Internet-banking sau home-banking.
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Art. 2. Ñ În înþelesul prezentului ordin, termenii ºi
expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) instrument de platã cu acces la distanþã Ñ soluþie informaticã ce permite deþinãtorului sã aibã acces la distanþã,
prin intermediul unui mediu de comunicaþie, al unei aplicaþii
informatice ºi al unei metode de autentificare, la fondurile
aflate în contul sãu, prin intermediul cãreia poate obþine
informaþii privind situaþia conturilor ºi a operaþiunilor efectuate,
efectua plãþi sau alte transferuri de fonduri cãtre un beneficiar;
b) emitent Ñ banca autorizatã de Banca Naþionalã a
României sã emitã instrumente de platã electronicã ºi care
pune la dispoziþie deþinãtorului un instrument de platã electronicã cu acces la distanþã, pe baza unui contract încheiat
cu acesta;
c) deþinãtor Ñ persoana fizicã sau juridicã care, în baza
contractului încheiat cu emitentul, deþine un mecanism de
autentificare în utilizarea instrumentului de platã cu acces
la distanþã;
d) utilizator Ñ deþinãtorul instrumentului de platã cu
acces la distanþã sau o persoanã fizicã recunoscutã ºi
acceptatã de cãtre deþinãtor ca având acces la drepturile
sale conferite de cãtre emitent;
e) instrument de platã la distanþã tip Internet-banking Ñ
acel instrument de platã cu acces la distanþã care se
bazeazã pe tehnologia Internet (world wide web) ºi pe sistemele informatice ale emitentului;
f) instrument de platã la distanþã tip home-banking Ñ acel
instrument de platã cu acces la distanþã care se bazeazã
pe o aplicaþie software a emitentului instalatã la sediul
deþinãtorului, pe o staþie de lucru individualã sau în reþea;
g) plan de securitate Ñ document ce descrie totalitatea
mãsurilor tehnice ºi administrative care sunt luate de cãtre
emitent pentru utilizarea în condiþii de siguranþã a instrumentului de platã cu acces la distanþã;
h) aviz Ñ actul administrativ emis de Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei în conformitate cu
prevederile art. 31 lit. f) din Regulamentul Bãncii Naþionale
a României nr. 4/2002 privind tranzacþiile efectuate prin
intermediul instrumentelor de platã electronicã ºi relaþiile
dintre participanþii la aceste tranzacþii, care conferã solicitantului dreptul de a obþine autorizaþia din partea Bãncii
Naþionale a României pentru emiterea instrumentelor de
platã cu acces la distanþã;
i) BNR Ñ Banca Naþionalã a României;
j) Regulamentul nr. 4 al BNR Ñ Regulamentul Bãncii
Naþionale a României nr. 4/2002 privind tranzacþiile efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã ºi
relaþiile dintre participanþii la aceste tranzacþii, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie
2002;
k) MCTI Ñ Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei.
Art. 3. Ñ (1) Avizul se elibereazã pentru o perioadã de
12 luni.
(2) La sfârºitul perioadei menþionate la alin. (1) avizul
poate fi reînnoit pe baza documentelor menþionate la art. 8.
(3) Avizul eliberat este netransmisibil.
Art. 4. Ñ Avizul se elibereazã gratuit de cãtre MCTI.
Art. 5. Ñ În termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentului ordin, bãncile care oferã clienþilor
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instrumente de platã cu acces la distanþã, în sensul prezentului ordin, au obligaþia întocmirii ºi transmiterii cãtre
MCTI a documentaþiei pentru obþinerea avizului.
Art. 6. Ñ Scopul avizului îl constituie verificarea îndeplinirii de cãtre sistemul informatic al emitentului ºi de cãtre
soluþia software prin intermediul cãreia instrumentul de platã
cu acces la distanþã este oferit a unor cerinþe minime de
securitate, referitoare la:
a) confidenþialitatea ºi integritatea comunicaþiilor;
b) confidenþialitatea ºi nonrepudierea tranzacþiilor;
c) confidenþialitatea ºi integritatea datelor;
d) autenticitatea pãrþilor care participã la tranzacþii;
e) protecþia datelor cu caracter personal;
f) pãstrarea secretului bancar;
g) trasabilitatea tranzacþiilor;
h) continuitatea serviciilor oferite clienþilor;
i) împiedicarea, detectarea ºi monitorizarea accesului
neautorizat în sistem;
j) restaurarea informaþiilor gestionate de sistem în cazul
unor calamitãþi naturale, evenimente imprevizibile;
k) gestionarea ºi administrarea sistemului informatic;
l) orice alte activitãþi sau mãsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranþã a sistemului.
Art. 7. Ñ Mãsurile tehnice ºi organizatorice întreprinse
pentru îndeplinirea cerinþelor enumerate la art. 6 vor fi în
concordanþã cu progresul tehnologic ºi cu riscurile
potenþiale.
CAPITOLUL II
Eliberarea avizului
Art. 8. Ñ Documentele necesare pentru eliberarea avizului sunt:
a) cerere adresatã în acest scop MCTI, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 care face parte integrantã din
prezentul ordin;
b) licenþa de funcþionare acordatã de BNR;
c) descrierea funcþionalã a sistemului informatic prin
intermediul cãruia este oferit instrumentul de platã cu acces
la distanþã;
d) descrierea soluþiei tehnice Ñ hardware ºi software Ñ,
interacþiunea cu alte sisteme informatice din interiorul sau
din exteriorul bãncii emitente;
e) planul de securitate al sistemului informatic,
cuprinzând totalitatea mãsurilor tehnice ºi organizatorice
prevãzute pentru asigurarea cerinþelor cuprinse la art. 6;
f) certificãri din punct de vedere al securitãþii, asupra
soluþiei informatice sau produselor conþinute în aceasta,
emise de organizaþii naþionale sau internaþionale recunoscute, acolo unde existã;
g) raport de audit asupra planului de securitate prevãzut
la lit. e), efectuat de cãtre o echipã formatã din personal
independent, specializat ºi atestat.
Art. 9. Ñ Documentele prevãzute la art. 8 se vor transmite cãtre MCTI în limba românã.
Art. 10. Ñ Planul de securitate se va întocmi respectându-se urmãtoarea structurã:
1. Informaþii de identificare:
a) emitentul instrumentului de platã cu acces la distanþã;
b) denumirea;
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c) provenienþa;
d) categoria;
e) statutul operaþional;
f) descrierea generalã;
g) consideraþii specifice;
h) interconectarea sistemului;
i) aria geograficã în care instrumentul de platã cu acces
la distanþã poate fi utilizat;
j) datele de contact ale persoanelor responsabile.
2. Senzitivitatea sistemului:
a) legislaþia aplicabilã;
b) descrierea generalã a senzitivitãþii informaþiilor gestionate de cãtre sistem.
3. Mãsuri pentru securitatea sistemului:
a) evaluarea ºi managementul riscurilor potenþiale;
b) codurile de conduitã/condiþiile de utilizare/contractul
prin care instrumentul de platã cu acces la distanþã este
oferit;
c) rapoartele de testare pe perioada implementãrii
soluþiei;
d) mãsurile tehnice de securitate;
e) procedurile operaþionale de exploatare;
f) mãsurile privind securitatea fizicã;
g) instruirea personalului propriu al emitentului în
legãturã cu administrarea sistemului informatic;
h) instrucþiunile de utilizare;
i) suportul tehnic.
4. Orice alte informaþii relevante legate de mãsurile
luate de cãtre emitent pentru a asigura exploatarea în
siguranþã a instrumentului de platã cu acces la distanþã.
Art. 11. Ñ (1) În cazul în care la data solicitãrii avizului
banca nu dispune de documentul prevãzut la art. 8 lit. g),
MCTI poate elibera un aviz provizoriu, pe o perioadã ce
nu poate depãºi 3 luni, pânã la efectuarea auditului asupra
soluþiei ºi obþinerea raportului de audit.
(2) Dacã pânã la sfârºitul perioadei de valabilitate a avizului provizoriu, menþionatã la alin. (1), solicitantul nu prezintã documentul menþionat la art. 8 lit. g), avizul provizoriu
îºi înceteazã valabilitatea ºi nu poate fi reînnoit, iar MCTI
notificã BNR în legãturã cu acest fapt.
Art. 12. Ñ (1) În cazul în care pe perioada de valabilitate a avizului emitentul dezvoltã sau implementeazã noi
module de aplicaþie, efectueazã modificãri de proceduri
operaþionale sau modificã mãsurile tehnice de securitate
aplicabile instrumentului de platã cu acces la distanþã,
acesta va notifica MCTI aceste modificãri.
(2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) se va face în termen de 30 de zile de la data la care modificãrile specificate la alin. (1) devin operaþionale.

(3) În urma notificãrii, dacã se considerã cã modificãrile
efectuate afecteazã major securitatea instrumentului de
platã cu acces la distanþã, MCTI sau BNR poate solicita
bãncii obþinerea unui nou aviz.
(4) Dacã solicitarea prevãzutã la alin. (3) este efectuatã
de MCTI, acesta va notifica în acelaºi timp ºi BNR.
Art. 13. Ñ Documentele enumerate la art. 8 vor fi
întocmite într-un singur exemplar, iar acolo unde este cazul
vor fi clasificate din punct de vedere al confidenþialitãþii
conþinutului acestora, conform legislaþiei în vigoare ºi procedurilor bãncii care solicitã avizarea.
Art. 14. Ñ (1) În urma analizãrii documentaþiei prezentate, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrãrii acesteia la Secretariatul de Stat pentru Tehnologia
Informaþiei, MCTI va comunica solicitantului decizia sa cu
privire la acordarea, dupã caz, a avizului sau a avizului
provizoriu ºi va notifica BNR în legãturã cu aceasta.
(2) Dupã eliberarea, dupã caz, a avizului sau a avizului
provizoriu, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va
remite solicitantului un exemplar al avizului.
(3) Avizul va fi eliberat în forma prevãzutã în anexa
nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ordin.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ (1) În perioada prevãzutã la art. 14 alin. (1),
în perioada de valabilitate a avizului provizoriu, precum ºi
în cazul primirii unei notificãri din partea BNR, MCTI poate
solicita bãncii care solicitã avizul efectuarea de verificãri la
sediul acesteia prin personal desemnat prin ordin al ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei.
(2) În cazul în care în urma verificãrilor se constatã
nerespectarea prevederilor conþinute în documentaþia de
avizare, MCTI poate dispune neacordarea avizului sau
retragerea acestuia.
Art. 16. Ñ Emitentul este obligat sã informeze MCTI,
trimestrial, cu privire la numãrul de utilizatori ai instrumentului de platã cu acces la distanþã tip Internet-banking sau
home-banking, numãrul de plãþi efectuate prin intermediul
instrumentelor de platã cu acces la distanþã, precum ºi
valoarea plãþilor efectuate prin intermediul acestora.
Art. 17. Ñ Eliberarea de cãtre MCTI a avizului pentru
furnizarea instrumentului de platã cu acces la distanþã nu
exonereazã emitentul sau deþinãtorul de rãspunderile asumate prin contract.
Art. 18. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va fi pus în aplicare prin
grija Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Bucureºti, 24 ianuarie 2003.
Nr. 16.
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ANEXA Nr. 1
CERERE DE ELIBERARE A AVIZULUI

...................................................................................................................................................................,
(denumirea)

având sediul în ........................................................................................................................................,
(adresa completã, inclusiv telefon ºi fax)

înmatriculatã/înregistratã la Oficiul registrului comerþului sub nr. ...........................................................
......................................................................................................................................................................,
(numãrul de înregistrare/codul unic de înregistrare)

codul fiscal ...................................., având Autorizaþia de funcþionare nr. ..........................................,
eliberatã de Banca Naþionalã a României, reprezentatã legal prin .......................................................
......................................................................................................................................................................,
(numele ºi prenumele)

domiciliat/domiciliatã în ...............................................................................................................................,
(adresa completã, inclusiv telefon)

identificat/identificatã prin .........................................................................................................................,
(actul de identitate: seria, numãrul ºi emitentul ºi codul numeric personal)

în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, cu prevederile art. 31 lit. f) din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 4/2002 privind tranzacþiile efectuate prin intermediul
instrumentelor de platã electronicã ºi relaþiile dintre participanþii la aceste tranzacþii, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002, ºi cu prevederile Ordinului ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei nr. 16 din data de 24 ianuarie 2003, vã solicitãm eliberarea avizului pentru furnizarea instrumentului de platã cu acces la distanþã ..................................
cu urmãtoarele caracteristici generale:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Sistemul va funcþiona la sediul din ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(numele, prenumele ºi ºtampila solicitantului)

Data
.....................................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI

Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
având în vedere prevederile Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 4/2002 privind
tranzacþiile efectuate prin intermediul instrumentelor de platã electronicã ºi relaþiile dintre participanþii la aceste tranzacþii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei nr. 16/2003,
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secretarul de stat pentru tehnologia informaþiei elibereazã prezentul
AVIZ
................................., având sediul în ................................................................................................,
(adresa completã, inclusiv telefon ºi fax)

înmatriculatã/înregistratã la Oficiul registrului comerþului sub nr. ......................................................,
codul fiscal ..............................., având Autorizaþia de funcþionare nr. ..................................., eliberatã
de Banca Naþionalã a României, reprezentatã legal prin ................................................................,
(numele ºi prenumele)

a obþinut avizul pentru furnizarea instrumentului de platã cu acces la distanþã ..................................
cu urmãtoarele caracteristici generale:
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Sistemul va funcþiona la sediul din ..................................................................................................

Observaþii:
Prezentul aviz provizoriu s-a eliberat în vederea obþinerii din partea Bãncii Naþionale a
României a autorizaþiei pentru emiterea instrumentului de platã cu acces la distanþã ºi este valabil
pânã la data de ..................... .

Secretarul de stat pentru tehnologia informaþiei,
............................................................................

Nr. ...................................
Data ................................
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