Anul 171 (XV) Ñ Nr. 158

PARTEA

I

Miercuri, 12 martie 2003

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
SUMAR

Nr.

Pagina

Nr.
maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaþã sau
polei............................................................................

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
52.

Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor privind aprobarea Normelor metodologice
pentru producerea ºi comercializarea vinurilor cu
denumire de origine ºi a Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional al
Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte
Produse Vitivinicole (ONDOV)..................................

1Ð23

209/2002. Ñ Ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale privind aprobarea
Contractului-cadru pentru transportul þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid .......................

24Ð38

233.

Pagina

38

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURÃRILOR

Ñ Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei privind mãsurile ce trebuie luate
pentru circulaþia autovehiculelor cu masa totalã

3.102. Ñ Ordin pentru modificarea ºi completarea
Normelor privind forma ºi conþinutul rapoartelor
financiare, inclusiv ale raportului privind asigurãrile
de viaþã, precum ºi informaþiile, documentele ºi
certificãrile necesare pentru întocmirea acestor
rapoarte, puse în aplicare prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor
nr. 13/2001 ...............................................................

39Ð45

«
Rectificãri ...............................................................................

46Ð47

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea ºi comercializarea vinurilor
cu denumire de origine ºi a Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional
al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)
Þinând seama de Referatul de aprobare al Oficiului Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte
Produse Vitivinicole nr. 500 din 21 noiembrie 2002,
în baza prevederilor art. 18, 42, 48, 49 ºi 50 din Legea viei ºi vinului în sistemul organizãrii comune a pieþei vitivinicole nr. 244/2002 ºi ale art. 63, 64, 65 ºi 111 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei ºi vinului în sistemul
organizãrii comune a pieþei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.134/2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru producerea ºi comercializarea vinurilor cu denumire de origine,
prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Oficiului Naþional al Denumirilor de Origine
pentru Vinuri ºi Alte Produse Vitivinicole (ONDOV),
prevãzut în anexa nr. 2.
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Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã:
a) Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 122
din 11 iulie 2000 privind aprobarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri ºi Alte Produse Vitivinicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din
10 august 2000;
b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 39 din 21 februarie 2001 pentru aprobarea structurii

organizatorice a Oficiului Naþional al Denumirilor de Origine
pentru Vinuri ºi Alte Produse Vitivinicole, precum ºi a nivelului sumelor percepute pentru eliberarea autorizaþiei de
producãtor de vinuri cu denumire de origine ºi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu
denumire de origine, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 169 din 4 aprilie 2001, precum ºi
orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 ianuarie 2003.
Nr. 52.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
pentru producerea ºi comercializarea vinurilor cu denumire de origine
CAPITOLUL A
Definiþii, clasificare

CAPITOLUL B
Condiþii de producere a vinurilor cu denumire de origine

Art. 1. Ñ Definiþia vinurilor cu denumire de origine controlatã ºi condiþiile generale de producere a acestora sunt
stabilite la art. 22 ºi 23 din Legea viei ºi vinului în sistemul
organizãrii comune a pieþei vitivinicole nr. 244/2002.
Art. 2. Ñ Clasificarea vinurilor cu denumire de origine
controlatã, denumite prescurtat vinuri DOC, este precizatã
prin Normele metodologice de aplicare a Legii viei ºi vinului în sistemul organizãrii comune a pieþei vitivinicole
nr. 244/2002, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.134
din 10 octombrie 2002, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002.
Potrivit acestei clasificãri, vinurile DOC, care trebuie sã
aibã o tãrie alcoolicã dobânditã de minimum 11% în
volume, pot fi încadrate, în funcþie de stadiul de maturare
a strugurilor la cules ºi de caracteristicile lor calitative ºi de
compoziþie, în urmãtoarele categorii:
a) cules la maturitatea deplinã, DOCÑCMD: vinuri provenite din struguri cu conþinut în zaharuri de minimum
187 g/l;
b) cules târziu, DOCÑCT: vinuri provenite din struguri
cu conþinut în zaharuri de minimum 220 g/l. Pentru producerea de vinuri roºii seci din aceastã categorie strugurii trebuie sã aibã la recoltare un conþinut în zaharuri de
minimum 213 g/l;
c) cules la înnobilarea boabelor, DOCÑCIB: vinuri
obþinute din struguri cu conþinut în zaharuri de minimum
240 g/l, cu atac de mucegai nobil sau culeºi la stafidirea
boabelor.
Art. 3. Ñ Autorizaþiile pentru derogãrile privind locul realizãrii diferitelor faze ale procesului de producere a vinurilor
cu denumire de origine, menþionate la art. 23 alin. (2) ºi (3)
din Legea nr. 244/2002, se dau de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, prin Oficiul Naþional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri ºi Alte Produse Vitivinicole
(ONDOV), în baza cererilor depuse de producãtorii interesaþi.

Art. 4. Ñ Vinurile cu denumire de origine se obþin din
struguri produºi în areale delimitate, caracterizate prin
condiþii de climã, sol ºi expoziþie favorabile pentru calitatea
recoltei.
Delimitarea arealelor de producere a vinurilor cu denumire de origine se face prin indicarea comunelor ºi satelor
ce intrã în aceste areale ºi prin stabilirea conturului lor
bazat mai ales pe limite naturale.
Plantaþiile viticole destinate producerii vinurilor cu denumire de origine din cadrul fiecãrei exploatãri viticole situate
în arealul delimitat pentru denumirea respectivã se stabilesc
la nivel de parcelã.
Art. 5. Ñ Soiurile destinate producerii vinurilor cu denumire de origine trebuie sã facã parte din grupa celor recomandate ºi autorizate pentru culturã în arealul viticol
respectiv. Aceste soiuri vor fi nominalizate prin deciziile de
acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire
de origine, emise de ONDOV pentru fiecare denumire de
origine, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Plantaþiile din care se obþin vinuri cu denumire de origine trebuie sã aibã o puritate de soi de cel puþin 80%.
Butucii-impuritãþi din aceste plantaþii vor face parte numai
din soiuri aparþinând speciei Vitis vinifera, iar strugurii acestor soiuri se vor separa la cules de cei ai soiului ce stã la
baza producerii vinului pentru care se acordã denumirea de
origine. Verificarea condiþiei de puritate de soi a materiei
prime se face cu ocazia recepþionãrii strugurilor la cramã.
Art. 6. Ñ Suprafeþele viticole în care se gãsesc vii cu
soiuri nobile, purtãtoare de denumire de origine controlatã,
beneficiazã de sprijin financiar din partea statului.
Proprietãþile viticole care beneficiazã de denumire de origine controlatã se supun controlului periodic privind:
Ñ structura producþiei;
Ñ analiza produsului;
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Ñ controlul pesticidelor;
Ñ controlul utilajelor;
Ñ respectarea agrotehnicii de culturã.
Art. 7. Ñ În plantaþiile destinate producerii vinurilor cu
denumire de origine trebuie folosite metode de culturã a
viþei de vie care sã nu influenþeze negativ calitatea recoltei.
În acest scop realizarea producþiei de struguri se va face
în condiþii bine precizate, referitoare la:
Ñ densitatea plantaþiei (numãrul minim de butuci
plantaþi la hectar);
Ñ forma de conducere a butucilor;
Ñ încãrcãtura de rod (numãrul maxim de ochi viabili la
butuc);
Ñ irigarea.
Executarea irigãrii este permisã numai în anii secetoºi,
cu aprobarea ONDOV.
Fertilizarea se va realiza prin aplicare de îngrãºãminte
organice o datã la 4Ñ5 ani, precum ºi prin administrarea
de îngrãºãminte chimice în doze moderate (fertilizarea cu
azot în dozã de maximum 75 hg/ha etc.).
În plantaþii se va asigura o protecþie fitosanitarã eficientã
pentru realizarea unei stãri de bunã sãnãtate a recoltei. În
toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se
recomandã aplicarea desfrunzitului parþial în zona strugurilor la butucii cu masã foliarã bogatã.
Art. 8. Ñ Pentru producerea de vinuri cu denumire de
origine se stabilesc limite maxime ale producþiei de struguri
la hectar, diferenþiate pe soiuri.
Depãºirea producþiei maxime prevãzute atrage neacordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine revendicate pentru totalitatea recoltei obþinute în parcelele
respective.
Art. 9. Ñ Pentru strugurii destinaþi producerii vinurilor cu
denumire de origine se stabilesc urmãtoarele condiþii de
ordin calitativ:
Ñ puritatea de soi de 100% pentru producerea de
vinuri care se valorificã cu denumire de soi;
Ñ o stare bunã de sãnãtate Ñ proporþia boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10%, cu excepþia strugurilor
culeºi în supramaturare, cu atac de mucegai nobil pe
boabe;
Ñ un conþinut minim în zaharuri.
Calitatea strugurilor se constatã în momentul recepþiei
lor la cramã. În acest moment strugurii trebuie sã prezinte
o stare bunã de integritate. Este interzisã mustuirea lor în
vasele de transport sau transportarea lor în saci din folie
de polietilenã.
Art. 10. Ñ Pentru producerea vinurilor cu denumire de
origine se vor folosi practici oenologice tradiþionale ºi autorizate care asigurã pãstrarea însuºirilor de naturaleþe ºi tipicitate ale vinurilor.
Este interzisã utilizarea urmãtoarelor procedee:
Ñ folosirea preselor continue la vinificarea în alb (în
cazul unitãþilor dotate cu prese continue se admite numai
folosirea mustului ravac obþinut la scurgãtoare); depãºirea,
la vinificarea în alb, a randamentului în must de 72%, indiferent de tipul preselor;
Ñ aplicarea tratamentului termic al mustuielii în producerea vinurilor roºii;
Ñ folosirea altor practici oenologice decât a celor
admise prin normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 244/2002.
Art. 11. Ñ Vinurile cu denumire de origine trebuie sã
corespundã în momentul punerii lor în consum unor
caracteristici de compoziþie ºi calitate bine precizate.
Aceste caracteristici se stabilesc pentru fiecare tip de vin
prin deciziile de acordare a dreptului de producere a
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vinurilor cu denumire de origine. Vinurile trebuie sã prezinte ºi caracteristicile de compoziþie prevãzute prin normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 244/2002.
Art. 12. Ñ Producerea vinurilor cu denumire de origine
se face în condiþiile exercitãrii unui control în legãturã cu
respectarea normelor stabilite pentru realizarea producþiei
de struguri ºi vinuri ºi cu verificarea caracteristicilor de
compoziþie ºi calitate ale vinurilor.
CAPITOLUL C
Acordarea dreptului de producere ºi comercializare a
vinurilor cu denumire de origine
Art. 13. Ñ Recunoaºterea dreptului de producere ºi
comercializare a vinurilor cu denumire de origine se face
prin intermediul urmãtoarelor documente de bazã:
a) Decizie privind acordarea dreptului de producere a
vinurilor cu denumire de origine;
b) Autorizaþie de producãtor de vinuri cu denumire de
origine;
c) Certificat de atestare a dreptului de comercializare a
vinurilor cu denumire de origine.
Deciziile privind acordarea dreptului de producere
a vinurilor cu denumire de origine

Art. 14. Ñ Dreptul de producere a vinurilor cu denumire
de origine pe un anumit teritoriu este acordat prin decizii
emise pentru fiecare denumire de origine, eliberate de
ONDOV, avizate de Oficiul Naþional al Viei ºi Vinului
(ONVV) ºi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor.
Decizia privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine cuprinde urmãtoarele elemente:
a) denumirea de origine;
b) arealul delimitat pentru producerea vinurilor, cu indicarea comunelor ºi satelor care intrã în areal;
c) soiurile sau sortimentele de soiuri;
d) categoriile ºi tipurile de vin prevãzute a se obþine;
e) sistemul de culturã (numãrul de butuci la hectar, formele de conducere ºi încãrcãturile de rod, regimul de irigare etc.);
f) nivelul maxim al producþiei de struguri la hectar, pe
soiuri;
g) conþinutul minim în zaharuri al strugurilor la cules;
h) procedeele tehnologice de producere a vinurilor;
i) principalele caracteristici fizico-chimice ºi organoleptice
pe care trebuie sã le îndeplineascã vinurile;
j) condiþiile privind declasarea vinurilor.
Limitele arealelor de producere a vinurilor cu denumire
de origine controlatã se traseazã pe hãrþi topografice, care
se definitiveazã prin lucrãrile de întocmire a Cadastrului
viticol, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 244/2002.
Deciziile privind acordarea dreptului de producere a
vinurilor cu denumire de origine se întocmesc potrivit
modelului din anexa nr. 1. Aceste decizii au o lungã valabilitate, de ele putând beneficia toþi producãtorii de struguri
ºi de vinuri situaþi în arealele delimitate pentru obþinerea
vinurilor respective.
Autorizaþiile de producãtori de vinuri cu denumire
de origine

Art. 15. Ñ În baza deciziilor menþionate se acordã proprietarilor care deþin plantaþii apte de a produce vinuri cu
denumire de origine, în unele situaþii ºi unitãþilor de vinificare în care se realizeazã prelucrarea strugurilor, dreptul
de a produce astfel de vinuri, respectiv de struguri destinaþi
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producerii lor, consemnat prin autorizaþii de producãtor de
vinuri cu denumire de origine.
Faþã de modul în care se realizeazã producþiile de struguri ºi de vinuri apar urmãtoarele posibilitãþi de întocmire a
autorizaþiilor de producãtor de vinuri cu denumire de origine:
a) autorizaþii acordate agenþilor economici care deþin
plantaþii viticole ºi realizeazã prelucrarea strugurilor în
unitãþi proprii de vinificare;
b) autorizaþii acordate unitãþilor de vinificaþie care realizeazã prelucrarea strugurilor preluaþi de la cultivatorii de
viþã de vie, care au decizii privind acordarea dreptului de
producere a vinurilor cu denumire de origine.
Art. 16. Ñ Autorizaþiile de producãtor de vinuri cu denumire de origine cuprind urmãtoarele elemente:
a) numele (denumirea) ºi domiciliul (sediul) deþinãtorului
plantaþiei;
b) denumirea de origine ce poate fi folositã;
c) comuna (comunele) ºi satul (satele) în care sunt
amplasate plantaþiile;
d) plantaþiile recunoscute pentru producerea vinurilor cu
denumire de origine (soiuri, parcele, suprafeþe);
e) producþiile de struguri ºi de vin ce pot fi obþinute, pe
categorii de calitate ºi soiuri;
f) locurile ºi unitãþile în care se realizeazã diferitele faze
ale procesului tehnologic de vinificare.
Autorizaþiile de producãtor de vinuri cu denumire de origine se elibereazã de ONDOV, în baza cererilor întocmite
de deþinãtorii plantaþiilor viticole îndreptãþite sã producã astfel de vinuri. Autorizaþiile se actualizeazã, iar cererile se
reînnoiesc ori de câte ori intervin modificãri în apartenenþa
ºi structura plantaþiilor sau în legãturã cu locul în care se
realizeazã diferitele faze ale procesului de vinificare.
Autorizaþiile de producãtor de vinuri cu denumire de origine se întocmesc potrivit modelului din anexa nr. 2, iar
cererile pentru acordarea autorizaþiei de producãtor de
vinuri cu denumire de origine se întocmesc potrivit modelului din anexa nr. 3.
În vederea eliberãrii autorizaþiilor de producãtor de vinuri
cu denumire de origine se verificã fiecare parcelã de vie
sub aspectul îndeplinirii condiþiilor reclamate de producerea
vinurilor respective, stabilite prin prezentele norme metodologice ºi prin deciziile menþionate la art. 14. Verificarea se
face de inspectorii teritoriali ai ONDOV ºi se referã la
urmãtoarele aspecte: amplasarea viilor în cadrul arealului
delimitat, soiurile ºi puritatea de soi a plantaþiei, desimea
viþelor, forma de conducere a butucilor. Rezultatele acestei
verificãri se consemneazã în procese-verbale încheiate în
douã exemplare, dintre care unul rãmâne la deþinãtorul
plantaþiei, iar al doilea la inspectoratul teritorial al ONDOV,
ca document justificativ al eliberãrii autorizaþiei de producãtor de vinuri cu denumire de origine.
Art. 17. Ñ Autorizaþiile de producãtor de vinuri cu denumire de origine pot fi acordate ºi producãtorilor de vinuri
care realizeazã vinificarea strugurilor preluaþi de la cultivatorii de viþã de vie situaþi în arealele delimitate pentru
denumirile respective ºi care deþin plantaþii autorizate ce
corespund condiþiilor stabilite prin prezentele norme metodologice ºi prin deciziile menþionate la art. 14.
Eliberarea acestor autorizaþii se face prin respectarea
urmãtoarei metodologii:
a) Unitãþile de vinificaþie vor întocmi un inventar al cultivatorilor de viþã de vie (producãtori particulari, asociaþii sau
societãþi comerciale) care urmeazã sã le furnizeze struguri
apþi de a fi folosiþi pentru producerea de vinuri cu denumire de origine. Acest inventar va cuprinde numele producãtorului de struguri, denumirea localitãþii în care acesta

îºi are domiciliul sau sediul ºi a comunelor ºi satelor în
care sunt amplasate viile pe care producãtorul le deþine.
Un exemplar al inventarului va fi înaintat oficiului teritorial
al ONDOV, împreunã cu cererea de a se efectua controlul
plantaþiilor, în scopul eliberãrii autorizaþiilor de producãtor
de struguri destinaþi producerii de vinuri DOC.
b) Inspectorii teritoriali ai ONDOV împreunã cu specialiºtii unitãþii de vinificaþie sau ai societãþii comerciale de
care aparþine unitatea vor efectua controlul prevãzut în
prezentele norme metodologice în toate plantaþiile indicate
în inventar. Cultivatorilor de vii care deþin plantaþii apte de
a produce vinuri DOC li se elibereazã autorizaþii de producãtor de struguri destinaþi obþinerii de vinuri cu denumire
de origine. Aceste autorizaþii se emit de ONDOV, în baza
cererilor depuse de cãtre unitãþile de vinificaþie în care se
realizeazã prelucrarea strugurilor.
Modelul autorizaþiilor de producãtor de struguri destinaþi
obþinerii de vinuri cu denumire de origine este prezentat în
anexa nr. 4, iar al cererilor, în anexa nr. 5.
c) Evidenþa strugurilor aduºi la cramã de cultivatori, consideraþi drept corespunzãtori pentru producerea de vinuri
DOC, se înscrie într-un registru special, prin folosirea rubricilor indicate în anexa nr. 6.
Dacã strugurii se adreseazã mai multor denumiri de origine, evidenþa lor se va þine pe registre separate, iar prelucrarea strugurilor, fermentarea musturilor ºi depozitarea
vinurilor vor fi fãcute separat, pe denumiri de origine.
d) La încheierea campaniei de cules ºi vinificare registrul de evidenþã a strugurilor predaþi la cramã pentru producerea vinurilor cu denumire de origine va fi verificat ºi
parafat de inspectorul teritorial al ONDOV. Inspectorul teritorial al ONDOV va face verificãri ºi în cursul campaniei
de vinificare, urmãrind respectarea condiþiilor de recepþie a
strugurilor ºi de completare a registrului.
e) Situaþia finalã a strugurilor primiþi la cramã pentru
producerea de vinuri cu denumire de origine se consemneazã într-un proces-verbal încheiat în 3 exemplare (unul
pentru unitatea de vinificare, unul pentru societatea comercialã de care aparþine centrul de vinificare ºi unul pentru
inspectoratul teritorial al ONDOV), în care se menþioneazã
cantitatea de struguri recepþionaþi, pe soiuri ºi categorii de
calitate a vinurilor, precum ºi cantitãþile de vin brut posibil
a fi realizate. Dacã strugurii aduºi la cramã se adreseazã
mai multor denumiri de origine, vor fi întocmite proceseverbale separate pentru fiecare denumire de origine.
Procesul-verbal va fi semnat de ºeful centrului de vinificare
ºi contrasemnat de inspectorul teritorial al ONDOV.
f) În baza evidenþei menþionate, consemnatã în proceseverbale, se elibereazã unitãþii de vinificare o autorizaþie de
producãtor de vinuri cu denumire de origine, care se
întocmeºte potrivit modelului din anexa nr. 7. Aceastã autorizaþie este valabilã numai pentru vinurile obþinute din
recolta anului la care se referã evidenþa strugurilor primiþi
la cramã. Autorizaþia se elibereazã în baza unei cereri
adresate ONDOV, care se întocmeºte conform modelului
din anexa nr. 8. La cerere se anexeazã autorizaþiile de
producãtor de struguri destinaþi obþinerii de vinuri cu denumire de origine care au stat la baza realizãrii vinurilor respective.
Art. 18. Ñ Aceeaºi unitate de vinificare poate beneficia
de dreptul producerii de vinuri cu denumire de origine prin
ambele cãi menþionate la art. 16 ºi 17. În acest scop
unitãþile trebuie sã primeascã autorizaþii de producãtor de
vinuri cu denumire de origine, eliberate de ONDOV, pentru
fiecare situaþie în care se realizeazã producerea vinurilor
respective.
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Certificatele de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine

Art. 19. Ñ Dreptul folosirii de cãtre producãtorul de vin
a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de vin
produse de acesta se acordã anual prin eliberarea de certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor
cu denumire de origine.
Eliberarea acestor certificate se face prin respectarea
urmãtoarei metodologii:
a) Dupã terminarea culesului, respectiv în termen de
15 zile de la încetarea fermentãrii mustului ºi nu mai târziu
de 15 decembrie, producãtorii de vin au obligaþia, potrivit
Legii nr. 244/2002, sã întocmeascã o declaraþie de recoltã
care se depune ºi se înregistreazã la autoritãþile administraþiei publice locale în a cãror razã teritorialã este
depozitat vinul.
Producãtorii de vinuri cu denumire de origine vor
depune un exemplar al declaraþiei de recoltã la inspectorul
teritorial al ONDOV de care aparþin.
Declaraþia de recoltã se întocmeºte conform modelului
aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor. În declaraþie va fi indicat locul în care este depozitat vinul. În baza ei, ONDOV ia, într-o primã evidenþã,
vinurile considerate de producãtori ca fiind apte de a evolua ºi de a fi comercializate ca vinuri cu denumire de origine.
b) Dupã cel mult 4 luni de la vinificare vinurile luate în
evidenþã în baza declaraþiilor de recoltã vor fi supuse aprecierii organoleptice ºi unor analize sumare de laborator.
În acest moment se determinã: tãria alcoolicã dobânditã,
conþinutul în zaharuri, aciditatea totalã ºi volatilã, extractul
nereducãtor, intensitatea colorantã (la vinurile roºii),
conþinutul în dioxid de sulf liber ºi total.
Probele trimise pentru analizã vor fi furnizate de producãtorii de vinuri, pe rãspunderea lor, ele reprezentând
vinuri lotizate pe tipuri. Va fi comunicatã cantitatea de vin
produsã din fiecare probã trimisã pentru analizã.
Analizele vor fi executate de laboratoare autorizate, pe
cheltuiala producãtorului.
Din fiecare lot de vin producãtorul va preleva câte 3 sticle de 1 litru, din care douã vor fi trimise la laboratorul
autorizat pentru analizã.
În buletinul de analizã se va menþiona dacã vinurile
analizate prezintã caracteristici care le asigurã posibilitatea
de a evolua ca vinuri cu denumire de origine sau dacã
aceste caracteristici nu sunt asigurate.
c) Vinurile apte de a evolua ca vinuri cu denumire de
origine vor fi luate în evidenþã de inspectoratul teritorial al
ONDOV ºi vor fi urmãrite în fazele lor de stocare,
condiþionare, maturare ºi învechire. Evoluþia calitãþii ºi compoziþiei lor va fi urmãritã periodic prin sondaje, prin analize
de laborator ºi aprecieri organoleptice fãcute de laboratoarele autorizate. Dacã se constatã cã anumite loturi de vin
ºi-au pierdut însuºirile valoroase de compoziþie ºi de calitate, ele vor fi eliminate din rândul celor îndreptãþite de a
primi o denumire de origine ºi vor fi scoase din evidenþa
ONDOV.
d) Certificatele de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine se elibereazã vinurilor
luate în evidenþã, urmãrite pe tot parcursul evoluþiei lor
potrivit prevederilor de la alineatul precedent, în urma analizelor de laborator ºi aprecierilor organoleptice executate
de laboratoare autorizate asupra probelor reprezentând
vinurile aflate în faza finalã a pregãtirii lor pentru îmbuteliere.
Cererile pentru acordarea certificatelor de atestare a
dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de
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origine se întocmesc potrivit modelului prezentat în anexa
nr. 9 ºi se adreseazã ONDOV, precum ºi inspectoratelor
teritoriale ale ONDOV.
e) Certificatele de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine se întocmesc potrivit
modelului din anexa nr. 10.
Ele se elibereazã de ONDOV, la propunerea inspectoratului teritorial al ONDOV, ºi conþin urmãtoarele elemente:
Ñ numele ºi adresa producãtorului de vinuri (unitatea
care executã îmbutelierea ºi livrarea vinurilor);
Ñ identificarea loturilor de vin: soiul sau sortimentul,
categoria de calitate (DOCÑCMD, DOCÑCT, DOCÑCIB),
anul de recoltã, cantitatea (nr. de butelii);
Ñ caracteristici de compoziþie ºi calitate a vinurilor.
În baza acestor certificate producãtorii de vin primesc
dreptul de a comercializa vinurile sub denumirea de origine
revendicatã, în limita cantitãþilor înscrise în certificate.
Art. 20. Ñ Controlul compoziþiei fizico-chimice a vinurilor
se face de laboratoarele autorizate, aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Aprecierea organolepticã a vinului se efectueazã de
degustãtori autorizaþi, membri ai Asociaþiei Degustãtorilor
Autorizaþi din România (ADAR), constituiþi în comisii formate din cel puþin 3 persoane, sub conducerea reprezentantului ONDOV. Din comisia de degustare nu va face
parte specialistul producãtorului de vinuri.
Modelul buletinului de analizã pentru determinãrile care
se executã în aceastã fazã este prezentat în anexa nr. 11.
Ridicarea probelor de vin destinate analizelor se face în
prezenþa inspectorilor teritoriali ai ONDOV. Din fiecare vin
se ridicã 4 sticle de 1 litru, dintre care una se pãstreazã la
producãtor, douã sunt destinate analizelor fizico-chimice, iar
una aprecierii organoleptice.
Transportul probelor, plata analizelor ºi a testãrii organoleptice se fac de producãtor.
Dacã producãtorul este nemulþumit de decizia adoptatã,
el are dreptul de a face contestaþie scrisã ºi motivatã, în
termen de 15 zile, la ONDOV.
Evidenþa stocurilor de vin

Art. 21. Ñ Evidenþa stocurilor de vin cu denumire de
origine se þine de producãtorul de vinuri, respectiv de
unitãþile care participã la executarea vinificãrii primare,
depozitãrii ºi condiþionãrii vinurilor, maturãrii, îmbutelierii ºi
învechirii lor la sticlã, indiferent dacã aceste operaþiuni se
fac într-o singurã unitate sau în mai multe unitãþi.
Unitãþile care se ocupã de obþinerea, depozitarea ºi
îngrijirea vinurilor cu denumire de origine vor folosi pentru
evidenþã registre de cramã, în care se deschid partizi pentru fiecare lot de vin, folosindu-se ca stoc iniþial cantitatea
de vin consideratã corespunzãtoare pentru a obþine dreptul
de denumire de origine. În acest registru se înscriu toate
tratamentele aplicate vinului respectiv ºi miºcãrile acestuia,
cu evidenþierea soldului cantitativ. Registrul de cramã se
întocmeºte potrivit modelului din anexa nr. 12.
Unitãþile care executã îmbutelierea, maturarea vinurilor
la sticle, etichetarea ºi livrarea lor vor deþine registre de
evidenþã a vinurilor îmbuteliate, în care vor înscrie livrãrile
efectuate, pe destinaþii, plecând de la cantitatea de vin
îmbuteliat menþionatã în Certificatul de atestare a dreptului
de comercializare a vinurilor cu denumire de origine.
Aceste registre se întocmesc potrivit modelului din anexa
nr. 13.
Inspectorii teritoriali ai ONDOV vor verifica prin sondaj
modul în care este þinutã evidenþa menþionatã.
Art. 22. Ñ O datã cu transferarea strugurilor ºi, respectiv, a vinurilor în vrac de la un producãtor la altul prin
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vânzare-cumpãrare se transferã ºi toate drepturile ºi
obligaþiile privind producerea vinurilor cu denumire de origine prevãzute prin prezentele norme metodologice.
Toate transferurile de struguri ºi de vin se fac cu
anunþarea prealabilã a ONDOV, fãcutã prin declaraþii semnate de pãrþile participante la realizarea acestor operaþiuni.
Declasarea vinurilor

Art. 23. Ñ Declasarea unui vin de calitate superioarã
cu denumire de origine se face la deþinãtor, ori de câte ori
se constatã cã vinul ºi-a modificat în sens negativ caracteristicile organoleptice ºi de compoziþie, nemaiîndeplinind
condiþiile stabilite pentru vinul respectiv.
Declasarea se face în urma sesizãrii reprezentanþilor
organelor cu atribuþii pe linia controlului calitãþii produselor,
precum ºi la cererea scrisã a producãtorilor sau comercianþilor. Ea se efectueazã în baza verificãrilor fãcute la
faþa locului ºi a rezultatelor analizelor (fizico-chimice ºi
organoleptice) obþinute de laboratoarele autorizate.
În cazul în care din verificãrile efectuate se constatã
necesitatea declasãrii unui vin, inspectoratul teritorial al
ONDOV va stabili categoria de calitate la care urmeazã sã
fie reîncadrat vinul ºi va comunica decizia adoptatã persoanei fizice sau juridice care deþine vinul, în termen de
15 zile de la data prelevãrii probelor.
Deþinãtorul vinului poate face contestaþie asupra deciziei
luate, în termen de 15 zile, depunând-o la ONDOV pentru
reanalizare. Pe baza rezultatelor contraanalizei sau expertizei, ONDOV va adopta hotãrârea definitivã în decurs de
15 zile.
Producãtorul sau comerciantul în cauzã va înscrie în
evidenþele sale decizia definitivã conform cãreia îºi va valorifica vinul.
CAPITOLUL D
Norme de etichetare a vinurilor cu denumire de origine
Art. 24. Ñ Ambalarea vinurilor cu denumire de origine
se face, în mod obligatoriu, în butelii de sticlã. Închiderea
acestora se face cu dopuri de plutã, din derivate de plutã,
din alte materiale admise în comerþul internaþional sau prin
închidere filetatã asiguratã.
În sistemul de ambalare ºi etichetare, pentru vinurile cu
denumire de origine este obligatorie folosirea etichetei principale, a contraetichetei ºi a capsulei.
Art. 25. Ñ În etichetarea vinurilor cu denumire de origine se folosesc urmãtoarele indicaþii obligatorii:
a) categoria de calitate a vinului: vin cu denumire de
origine controlatã Ñ cules la maturitatea deplinã (DOCÑ
CMD); cules târziu (DOCÑCT); cules la înnobilarea boabelor (DOCÑCIB). Denumirea categoriei de calitate se înscrie
complet pe eticheta principalã, eventual ºi prescurtat;
b) denumirea de origine;
c) denumirea soiului sau a soiurilor, cu excepþia unor
vinuri destinate exportului. În cazul în care vinul provine
din mai multe soiuri, acestea vor fi indicate pe etichetã în
ordinea descrescãtoare a participãrii lor în constituirea vinului. În cazul unor sortimente tradiþionale autorizate, pe etichetã se poate înscrie menþiunea: ”Sortiment tradiþionalÒ;
d) tipul vinului dat de conþinutul sãu în zaharuri: sec,
demisec, demidulce, dulce;
e) tãria alcoolicã dobânditã minimã a tipului de vin,
exprimatã în procente în volume;
f) volumul nominal al produsului conþinut de butelie, în
mililitri, centilitri, decilitri sau litri;

g) þara de origine pentru vinurile importate sau pentru
cele care se exportã;
h) denumirea unitãþii care a executat îmbutelierea,
înscrisã cu caracterele cele mai mici folosite în
inscripþionãrile de pe etichetã;
i) data ambalãrii sau numãrul lotului, cu posibilitatea stabilirii datei ambalãrii. Data ambalãrii se înscrie, prin marcare, pe eticheta principalã, pe contraetichetã sau pe
capsulã.
Art. 26. Ñ În etichetarea vinurilor cu denumire de origine pot fi folosite ºi urmãtoarele indicaþii facultative:
a) marca de comerþ, cu condiþia ca ea sã nu creeze
confuzii cu denumirea de origine;
b) denumirea exploatãrii viticole (domeniului) pentru
vinurile provenite în exclusivitate din exploatarea indicatã,
cu condiþia de a nu se folosi denumiri care sã creeze confuzii cu denumirea de origine;
c) anul de recoltã, cu condiþia ca vinul sã provinã în
proporþie de cel puþin 85% din anul indicat;
d) numele persoanei (persoanelor) fizice ºi denumirea
persoanei juridice care au participat la procesul de elaborare a vinului;
e) alte menþiuni care amplificã informaþia asupra calitãþii
vinurilor sau condiþiilor speciale de producere ºi îmbuteliere,
dupã cum urmeazã:
Ñ ”Îmbuteliat la producãtorÒ (”la origineÒ), pentru vinurile obþinute din recolta proprie ºi îmbuteliate în unitatea
sau în domeniul în care au fost produse;
Ñ ”Îmbuteliere specialãÒ, pentru vinurile îmbuteliate în
legãturã cu un eveniment deosebit sau într-un scop special, pentru care se va indica evenimentul sau scopul;
Ñ ”Vin de vinotecãÒ, pentru vinurile de calitate deosebitã, cu buchet format în sticlã, învechite în vinotecã ºi
reprezentând loturi mai restrânse, constituite din butelii
numerotate la punerea în consum;
Ñ ”Vin medaliatÒ, pentru unele vinuri de înaltã calitate
medaliate în concursuri internaþionale ºi naþionale de anvergurã; în acest caz se vor menþiona medalia primitã, concursul la care vinul a participat ºi anul;
Ñ ”Vin din butoaie aleseÒ, pentru vinurile de înaltã calitate produse în cantitãþi limitate, sub responsabilitatea deosebitã a unui specialist de reputaþie care îºi înscrie numele
pe etichetã;
Ñ ”Comoara pivniþeiÒ, pentru vinurile obþinute în ani
deosebit de favorabili, ajunse la apogeul calitãþii lor, sub
responsabilitatea unui specialist de reputaþie care îºi înscrie
numele pe etichetã;
Ñ ”RezervãÒ, pentru vinurile de înaltã calitate, absolut
tipice, pãstrate în recipiente cel puþin 1 an în cazul vinurilor albe, cel puþin 2 ani în cazul celor roºii ºi învechite în
sticlã cel puþin 2 ani;
Ñ ”Vin maturat în baricuriÒ, pentru vinurile pãstrate în
vase din lemn de stejar cu capacitate între 200 litri ºi
350 litri.
Se pot înscrie pe contraetichetã ºi alte menþiuni care se
referã la:
Ñ istoria vinului sau a firmei producãtoare;
Ñ condiþii naturale ale arealului de producere, tehnici
de culturã speciale, de cules ºi de elaborare a vinurilor;
Ñ recomandãri privind consumarea vinului: temperaturã,
asociere cu mâncãruri ºi altele asemenea;
Ñ unele menþiuni suplimentare privind însuºirile senzoriale, date analitice, altele decât tãria alcoolicã, indicaþii complementare asupra provenienþei, reprezentãri grafice.
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Menþiunile din prezenta literã pot fi folosite, la cererea
producãtorilor, numai în baza aprobãrii date de comisiile
ONDOV care fac aprecierea vinurilor, consemnatã în buletinele de analizã;
f) codul de bare al produsului.
Art. 27. Ñ Indicaþiile obligatorii se înscriu în acelaºi
câmp vizual, pe eticheta principalã, cu excepþia datei
ambalãrii sau a numãrului lotului.
Indicaþiile facultative se pot înscrie fie pe eticheta principalã, fie pe contraetichetã, fluturaºi sau buline.
Art. 28. Ñ Indicaþiile înscrise pe etichetã trebuie sã fie
citeþe ºi vizibile. Termenii folosiþi în etichetare trebuie sã fie
înþeleºi de consumatori.
Art. 29. Ñ Pentru vinurile îmbuteliate destinate exportului etichetele pot cuprinde indicaþii fãcute în limba þãrii
importatoare, cu excepþia celor referitoare la denumirile de
origine. Menþiunile înscrise pe aceste etichete vor respecta
prevederile contractelor încheiate ºi/sau ale legislaþiei þãrii
importatoare.
Pentru vinurile de export se vor folosi ca denumiri de
soi cele sub care ele se cultivã în România sau sinonime
ale acestora indicate în normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 244/2002.
Vinurile exportate vor purta pe etichete menþiunea
”Produs în RomâniaÒ sau traducerea acesteia în limba þãrii
importatoare.
Art. 30. Ñ Vinurile de import cu denumire de origine
vor fi comercializate sub denumirile cu care au fost importate, atestate prin certificate de origine eliberate de autoritãþile din þara de provenienþã. Cele care se îmbuteliazã în
þarã vor purta pe etichetã menþiunea ”Îmbuteliat în
RomâniaÒ, indicându-se ºi denumirea unitãþii care a executat îmbutelierea.
Art. 31. Ñ Este interzisã înscrierea pe etichete a
oricãror indicaþii, însemne sau ilustraþii susceptibile de a
crea confuzii asupra originii sau naturii produsului. Aceastã
interdicþie vizeazã ºi invocarea unor denumiri de origine pe
care produsele respective nu sunt îndreptãþite sã le poarte,
în exprimãri ca cele de: ”tipÒ, ”genÒ, ”dupã metoda
din ÉÉÒ ºi altele asemãnãtoare.
CAPITOLUL E
Dispoziþii finale
Art. 32. Ñ (1) În relaþiile ONDOV cu producãtorii vitivinicoli se are în vedere faptul cã nici un producãtor nu
poate fi obligat sã producã ºi sã comercializeze vinuri cu
denumire de origine, aceastã activitate þinând de opþiunea
ºi de interesele acestuia.
(2) Producãtorii vitivinicoli interesaþi, care adreseazã în
scris solicitãri la ONDOV pentru verificarea ºi atestarea
plantaþiilor ºi a produselor obþinute în vederea comercializãrii acestora sub o anumitã denumire de origine, potrivit
normelor tehnice prevãzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, sunt obligaþi sã
respecte în totalitate prevederile acestui ordin.
(3) În vederea asigurãrii condiþiilor de exercitare a
atribuþiilor de control ale ONDOV, cu sau fãrã participarea
reprezentanþilor Inspecþiei de Stat pentru Controlul Tehnic
Vitivinicol (ISCTV), producãtorii de vinuri cu denumire de
origine sunt obligaþi:
a) sã înregistreze în evidenþa contabilã obligaþiile de
platã cãtre ONDOV, reprezentând taxele datorate pentru
eliberarea autorizaþiei de producãtor de vinuri ºi a certificatului
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de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu
denumire de origine;
b) sã asigure accesul specialiºtilor ONDOV la toate
documentele de evidenþã primarã ºi contabilã privind înregistrarea ºi miºcarea stocurilor de vinuri cu denumire de
origine controlatã, precum ºi în plantaþiile de viþã de vie ºi
în toate spaþiile de producere ºi depozitare a vinurilor;
c) sã solicite în scris la ONDOV, înainte de producerea
fenomenului, aprobarea pentru obþinerea derogãrilor
prevãzute la art. 23 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 244/2002
ºi sã facã uz de aceste derogãri numai în cazul în care a
primit acordul ONDOV.
Art. 33. Ñ În cazul în care, pânã la înfiinþarea ºi
funcþionarea efectivã a ONDOV, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 39/2001, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din
4 aprilie 2001, unii producãtori vitivinicoli au primit, potrivit
prevederilor legale, autorizaþii de producãtor de vinuri cu
denumire de origine controlatã din partea unitãþilor de cercetare vitivinicolã, pe care le prezintã în original
specialiºtilor ONDOV, ºi fac dovada achitãrii taxelor respective cãtre aceste unitãþi de cercetare, respectivii producãtori vor fi scutiþi de plata altor taxe cãtre ONDOV
pentru suprafeþele existente în culturã pânã la defriºarea
acestora, dacã respectivele suprafeþe îndeplinesc prevederile prezentelor norme metodologice.
Art. 34. Ñ Plata taxelor pentru eliberarea autorizaþiei de
producãtor de vinuri cu denumire de origine controlatã pentru alte suprafeþe de plantaþii decât cele prevãzute la
art. 33 se face ca urmare a cererii producãtorului, depusã
la ONDOV, dupã verificarea ºi confirmarea scrisã a acestuia cã sunt îndeplinite condiþiile din prezentele norme
metodologice, în contul ONDOV, înainte de eliberarea autorizaþiei.
Plata taxelor pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlatã se face lunar, în baza certificatului de atestare eliberat de ONDOV, pânã la data de 10 a
lunii urmãtoare, pentru cantitãþile comercializate în luna precedentã, indiferent de modul de livrare (în vrac sau îmbuteliat) ºi de destinaþie (comercializare pe piaþa internã,
externã sau cãtre un alt producãtor autorizat, din acelaºi
areal sau din alt areal).
Art. 35. Ñ Sumele încasate de ONDOV drept taxe se
utilizeazã parþial pentru finanþarea activitãþii acestuia, potrivit
bugetului sãu de venituri ºi cheltuieli aprobat anual.
Excedentul rezultat din aceste încasãri se utilizeazã, pe
baza unui program aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, pentru acþiuni de interes
naþional care vizeazã refacerea ºi/sau dezvoltarea patrimoniului viticol ºi a producþiei vitivinicole.
Fondurile rãmase la sfârºitul anului în contul de disponibilitãþi al ONDOV se repartizeazã pe aceleaºi destinaþii în
exerciþiul financiar urmãtor.
Art. 36. Ñ Lista denumirilor de origine ce pot fi folosite
în România pentru vinuri se aprobã prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 37. Ñ Este interzisã folosirea denumirilor de origine
pentru vinuri aparþinând unor categorii de calitate inferioare.
Pentru comercializarea vinurilor de calitate superioarã (VS)
vor fi folosite indicaþiile de provenienþã geograficã a cãror
listã este aprobatã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 38. Ñ Anexele nr. 1Ñ13 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
OFICIUL NAÞIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI ªI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE

Nr. É............./ É...............................
DECIZIE

privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumirea de origine
”........................................Ò

Art. 1. Ñ Denumirea de origine ”............................................Ò se atribuie vinurilor DOC
obþinute din struguri produºi în arealul delimitat pentru aceastã denumire, cu condiþia respectãrii
tuturor prevederilor din prezenta decizie.
Condiþiile generale de producere ºi comercializare a vinurilor cu denumire de origine sunt
stabilite prin normele metodologice aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor prin
Ordinul nr. 52/2003.
Art. 2. Ñ Denumirea de origine ”................................Ò poate fi completatã ºi cu una dintre
urmãtoarele denumiri de plai viticol: .................................................................................................... .
Art. 3. Ñ În funcþie de soiurile din care provin, de calitatea strugurilor ºi de însuºirile lor
organoleptice ºi de compoziþie, vinurile cu denumirea de origine ”................................Ò pot fi încadrate în urmãtoarele categorii de calitate: ....................................................................................... .
Art. 4. Ñ Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine
”..................................................Ò cuprinde urmãtoarele comune ºi sate:
..................................................
..................................................
.................................................. .
Limitele arealului sunt trasate pe hãrþi topografice, scara .................................................. .
Art. 5. Ñ Vinurile cu denumirea de origine ”................................................Ò pot fi produse sub
forma tipurilor de vin indicate în anexa nr. 1A, cu condiþia realizãrii caracteristicilor de compoziþie
a strugurilor ºi vinurilor menþionate pentru fiecare tip de vin.
Art. 6. Ñ Pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine ” ..............................................Ò
se stabilesc urmãtoarele condiþii de culturã a viþei de vie:
Ñ densitatea plantaþiei: minimum .................................................. butuci plantaþi la hectar;
Ñ forma de conducere a butucilor ..................................................;
Ñ încãrcãtura de rod: nr. maxim de ochiuri viabile la butuc .................................................1);
Ñ irigarea ..................................................;
Ñ alte condiþii .......................................... .
Art. 7. Ñ Producþia de struguri admisã pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine
”......................................................................Ò se va înscrie în urmãtoarele limite maxime:
..............................................................................................................2).
Art. 8. Ñ Pentru practicile oenologice folosite în producerea vinurilor cu denumirea de origine
”.................................................Ò se stabilesc urmãtoarele condiþii: ..................................................3).
Art. 9. Ñ În cazul în care vinul nu îndeplineºte în totalitate condiþiile de a fi valorificat sub
denumirea de origine ”.................................................Ò sau dacã pierde aceste condiþii, el va fi
declasat în ”Vin de calitate superioarãÒ (VS), cu indicaþia de provenienþã geograficã
”.................................................Ò, sau în alte categorii inferioare.
ONDOV
Director general,
..................................................

Director,
..................................................

Vizat
Oficiul Naþional al Viei ºi Vinului
Preºedinte,
..................................................
1)
2)
3)

Pe soiuri sau grupe de soiuri.
Pe soiuri sau grupe de soiuri.
Separat pe categorii de vin (albe, roºii).
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ANEXA Nr. 1A
la decizie
TIPURILE DE VIN CU DENUMIREA DE ORIGINE

”..................................................Ò
1. Tipul de vin ..................................................1)
2. Conþinutul în zahãr al strugurilor la cules, g/l, minimum ..............
3. Caracteristici ale vinurilor (la punerea în consum):
3.1. Alcool dobândit, % vol., minimum .....................
3.2. Zaharuri, g/l .....................
3.3. Extract nereducãtor, g/l, minimum .....................
3.4. Intensitate colorantã (DO 420 + DO 520, cuvã 1 mm), minimum .......... (pentru
vinuri roºii sau roze)
3.5. Caracteristici organoleptice
1) Se menþioneazã soiul sau sortimentul de soiuri ºi tipul de vin sub aspectul conþinutului sãu în zahãr (sec, demisec, demidulce, dulce), cu gruparea pe categorii de calitate (DOCÑCIB; DOCÑCT; DOCÑCMD).

NOTÃ:

Anexa se întocmeºte sub formã de tabel.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
OFICIUL NAÞIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI ªI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE

Nr. .....................................................
Data ..................................................
AUTORIZAÞIE

de producãtor de vinuri cu denumire de origine
1. Se acordã producãtorului .................................................. 1), domiciliat (cu sediul) în
..........................................................................., dreptul de a folosi denumirea de origine
” .................................................Ò pentru vinurile produse din viile sale, situate în comuna (comunele) .................................................., satul (satele) .................................................., cu condiþia respectãrii normelor de producere stabilite prin decizia aprobatã de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor prin Ordinul nr. 52/2003.
2. Ca bazã a producerii vinurilor cu denumire de origine pot fi folosite soiurile ºi parcelele
de vie, în suprafaþã totalã de ............................ ha, situate în cadrul proprietãþii producãtorului,
menþionate în anexa nr. 2A care face parte integrantã din prezenta autorizaþie.
3. Producþiile totale de struguri ºi de vinuri ce pot fi obþinute din plantaþiile recunoscute ca
putând sã producã vinuri cu denumire de origine se ridicã la urmãtoarele limite maxime, calculate
în funcþie de suprafaþa ºi de nivelul maxim admis al producþiilor medii de struguri:
Producþia totalã ce poate fi obþinutã
Suprafaþa
(ha)

Soiul

Producþia maximã admisã
(kg/ha)

Struguri
(t)

Vin2)
(hl)

4. În funcþie de caracteristicile lor calitative ºi de compoziþie, vinurile ce urmeazã sã fie
obþinute se pot încadra în urmãtoarele categorii de calitate:
Soiul

Categoria de calitate3)

Cantitatea maximã
(hl)

5. Procesul tehnologic de vinificare se realizeazã pe faze, în locurile ºi unitãþile
indicate în anexa nr. 2A.
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6. Autorizaþia este valabilã din momentul eliberãrii ei pânã la apariþia unor modificãri în
apartenenþa ºi structura plantaþiilor sau în legãturã cu locul realizãrii fazelor procesului tehnologic
de vinificaþie.
7. Eliberarea acestei autorizaþii se bazeazã pe cererea înregistratã la ONDOV sub
nr. .................................................. din .................................................. ºi pe verificãrile fãcute la faþa
locului de cãtre inspectorii teritoriali ai ONDOV asupra condiþiilor reclamate de producerea vinurilor cu denumire de origine.
Prezenta autorizaþie a fost întocmitã în 4 exemplare care se pãstreazã dupã cum urmeazã:
un exemplar la ONDOV, un exemplar la inspectoratul teritorial al ONDOV, un exemplar la producãtorul de struguri ºi un exemplar la centrul de vinificaþie.
ONDOV
Director general,
..................................................

1)
2)
3)

Inspector teritorial
al ONDOV,
..................................................

În înþelesul de producãtor de struguri (deþinãtor al plantaþiei viticole).
60% din cantitatea de struguri.
Dupã caz, DOCÑCIB, DOCÑCT, DOCÑCMD.

NOTÃ:

Dacã un producãtor deþine vii îndreptãþite sã producã vinuri cu denumire de origine situate
pe teritoriul mai multor areale, i se vor elibera autorizaþii separate pentru fiecare denumire de origine.

ANEXA Nr. 2A
la autorizaþie

Deþinãtorul plantaþiei viticole .........................................................................
Denumirea de origine ce poate fi folositã ..................................................
Plantaþii recunoscute ºi producþii ce pot fi realizate:
Amplasarea plantaþiei
Soiul
Tarla1)

Parcelã1)

Producþia maximã pe parcelã
Suprafaþa
(ha)

Producþia maximã admisã
(kg/ha)

Struguri
(t)

Vin2)
(hl)

Locurile ºi unitãþile în care se realizeazã fazele procesului tehnologic de vinificaþie3):
Faza tehnologicã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Vinificarea primarã
Depozitarea vinurilor
Condiþionarea vinurilor
Maturarea vinurilor
Îmbutelierea
Învechirea vinurilor la sticlã
Etichetarea ºi livrarea

Locul

Unitatea

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

Inspector teritorial al ONDOV,
..................................................
..................................................
(data ºi locul)
1)
2)
3)

Conform titlului de proprietate sau planului cadastral.
60% din cantitatea de struguri.
Se completeazã numai cu informaþiile cunoscute.
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
CERERE

pentru acordarea Autorizaþiei de producãtor de vinuri cu denumire de origine
1. Subsemnatul, .................................................., în calitate de proprietar de vie (manager al
Societãþii Comerciale ..........................................................................................), domiciliat (cu sediul)
în .................................................., la adresa .....................................................................................,
solicit prin prezenta cerere controlul suprafeþelor de vie menþionate în anexa nr. 3A, în suprafaþã totalã
de .......................... ha, pe care le deþin în comuna (comunele) ..................................................,
satul (satele) .................................................., în vederea obþinerii autorizaþiei de producãtor de
vinuri cu denumire de origine.
2. Structura pe soiuri a plantaþiilor care urmeazã sã furnizeze struguri pentru producerea de
vinuri cu denumire de origine este urmãtoarea:
Suprafaþa1)
(ha)

Soiul

Amplasarea plantaþiilor este indicatã în anexa nr. 3A.
3. Procesul de vinificare se va realiza pe faze, în urmãtoarele locuri ºi unitãþi2):
Faza tehnologicã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Vinificarea primarã
Depozitarea vinurilor
Condiþionarea vinurilor
Maturarea vinurilor
Îmbutelierea vinurilor
Învechirea vinurilor la sticlã
Etichetarea ºi livrarea

Locul

Unitatea

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

4. Taxele prevãzute pentru eliberarea autorizaþiei vor fi achitate în prealabil în conturile
ONDOV.
..................................................
(semnãtura ºi calitatea)

..................................................
(data ºi locul)
1) În viile situate pe terase se iau în considerare numai suprafeþele efectiv plantate (se eliminã suprafeþele ocupate
de taluzuri, zone de întoarcere).
2) Se completeazã numai cu informaþiile cunoscute.

NOTÃ:

Cererea se trimite pe adresa: Oficiul Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte
Produse Vitivinicole, str. Grigore Manolescu nr. 10, sectorul 1, Bucureºti.
ANEXA Nr. 3A
la cerere

Deþinãtorul plantaþiei ............................................................................................
Comuna .................................................., satul ..................................................
Amplasarea plantaþiei
Soiul

Total soi:

Tarla1)

Parcelã1)

Ñ

Ñ

Suprafaþa
(ha)

..................................................
(semnãtura)
1)

Conform titlului de proprietate sau planului cadastral.
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
OFICIUL NAÞIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI ªI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE

Nr. .....................................................
Data ..................................................
AUTORIZAÞIE

de producãtor de struguri destinaþi obþinerii de vinuri cu denumire de origine
1. Se acordã producãtorului ..........................................................................................................,
domiciliat (cu sediul) în .................................................., dreptul de a produce struguri destinaþi
obþinerii de vinuri cu denumirea de origine ” .................................................Ò din via sa (viile sale)
situatã (situate) în urmãtoarele comune ºi sate: .................................................., cu condiþia respectãrii normelor de culturã a viþei de vie stabilite prin decizia aprobatã de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor prin Ordinul nr. 52/2003.
2. Ca bazã a producerii strugurilor destinaþi obþinerii de vinuri cu denumire de origine pot fi
folosite urmãtoarele soiuri ºi parcele de viþã de vie ºi pot fi obþinute producþiile indicate mai jos:
Comuna .................................................., satul ..................................................
Amplasarea plantaþiei
Soiul
Tarla1)

Parcelã1)

Suprafaþa
(ha)

Producþia maximã
admisã
de struguri
(t/ha)

Producþia maximã
de struguri
pe parcelã
(kg)

3. Autorizaþia este valabilã din momentul eliberãrii ei pânã la apariþia unor modificãri în
legãturã cu suprafaþa ºi sortimentul plantaþiei.
4. Eliberarea acestei autorizaþii se bazeazã pe cererea întocmitã de Centrul de vinificare
.................................................., aparþinând de .................................................., înregistratã la
ONDOV sub nr. .................................................. din .................................................., ºi pe verificãrile
fãcute la faþa locului asupra condiþiilor în care se realizeazã producerea strugurilor.
Prezenta autorizaþie a fost întocmitã în 4 exemplare care se pãstreazã dupã cum urmeazã:
un exemplar la producãtorul de struguri, un exemplar la centrul de vinificaþie, unul la inspectoratul teritorial al ONDOV ºi unul la ONDOV, ca anexã la cererea de autorizare depusã de unitatea
procesatoare.
ONDOV
Director general,
..................................................

1)

Inspector teritorial al ONDOV,
..................................................

Conform titlului de proprietate sau planului cadastral.

NOTÃ:

Dacã un producãtor deþine vii îndreptãþite sã producã struguri destinaþi obþinerii de vinuri
DOC pe teritoriul mai multor areale, i se vor elibera autorizaþii separate pentru fiecare denumire
de origine.
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ANEXA Nr. 4A
la autorizaþie
SITUAÞIA

strugurilor furnizaþi de producãtori în anul ..................................................
pentru producerea de vinuri cu denumire de origine
Comuna1) .................................................., satul1) ..................................................
Numele
producãtorului
de struguri

Numãrul
autorizaþiei

Soiul

Suprafaþa
(ha)

Categoria
de calitate
a vinurilor2)

Cantitatea
de struguri
predatã la
cramã
(kg)

Producþia
de vin3)
(l)

Inspector teritorial al ONDOV,
..................................................
..................................................
(data ºi locul)

1) Separat, pe comunele ºi satele indicate în Decizia de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire
de origine.
2) Dupã caz, DOCÑCMD, DOCÑCT, DOCÑCIB.
3) 60% din cantitatea de struguri.

N O T Ã:

Datele necesare completãrii situaþiei se preiau din anexa la Cererea pentru acordarea autorizaþiei de producãtor de vinuri cu denumire de origine.

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Centrul de vinificare ..............................................
Agentul economic ..................................................
CERERE

pentru acordarea Autorizaþiei de producãtor de struguri destinaþi obþinerii de vinuri
cu denumire de origine
Denumirea de origine: ” .................................................Ò1)
1. Subsemnatul, .................................................., ºef al Centrului de vinificaþie
.................................................., aparþinând agentului economic .................................................., solicit prin prezenta cerere eliberarea autorizaþiilor de producãtor de struguri destinaþi obþinerii de
vinuri cu denumirea de origine ” .................................................Ò1) pentru cultivatorii de viþã de vie
menþionaþi în anexa nr. 5A, care deþin plantaþii în suprafaþã totalã de .......................................... ha,
situate pe teritoriul urmãtoarelor comune ºi sate: ...............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................2).
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2. Apartenenþa, localizarea, structura sortimentalã ºi suprafaþa plantaþiilor pentru care se solicitã recunoaºterea dreptului de a furniza struguri destinaþi obþinerii de vinuri DOC cu denumirea
de origine ” .................................................Ò sunt indicate în situaþia anexatã.
3. Prezenta cerere se bazeazã pe constatarea, fãcutã prin controale, cã viile considerate
apte de a produce struguri destinaþi obþinerii de vinuri DOC îndeplinesc condiþiile stabilite prin
norme ºi decizii.
ªeful centrului de vinificare,
................................................

Inspector teritorial al ONDOV,
...........................................................

De acord
Manager,
...................................................
..................................................
(data ºi locul)
1)
2)

Cererile se fac separat, pentru fiecare denumire de origine.
Comunele ºi satele indicate în Decizia de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine.

N O T Ã:

Cererea se trimite pe adresa: Oficiul Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte
Produse Vitivinicole, str. Grigore Manolescu nr. 10, sectorul 1, Bucureºti.

ANEXA Nr. 5A1)
la cerere

Centrul de vinificare ............................
Agentul economic ................................
” .......................................Ò1)
Comuna .......................2), satul ....................2)
Numele
producãtorului
de struguri

Amplasarea plantaþiei
Soiul
Tarla3)

ªeful centrului de vinificare,
...........................................................

Parcelã3)

Suprafaþa4)
(ha)

Semnãtura
producãtorului
de struguri

Vizat
Inspector teritorial al ONDOV,
......................................................

..........................................
(data ºi locul)

1)
2)
3)
4)

Anexele se întocmesc separat, pentru fiecare denumire de origine.
Separat, pe comune ºi sate.
Conform titlului de proprietate sau planului cadastral.
În viile situate pe terase se iau în considerare numai suprafeþele efectiv plantate (se eliminã suprafeþele ocupate
de taluzuri, zone de întoarcere).
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Centrul de vinificare ..........................
Comuna .............................................
Anul ....................................................
REGISTRU

cu evidenþa strugurilor recepþionaþi pentru producerea de vinuri cu denumirea de origine
”............................................Ò1)

Producãtorul
strugurilor2)

Data

Nr.
actului
de
recepþie

Amplasarea plantaþiei
Soiul
Comuna3)

Satul3)

Cantitatea
de
struguri
(kg)

Conþinutul
în zahãr
al mustului
(g/l)

Semnãtura
producãtorului

ªeful centrului de vinificare,
.............................................
Verificat
Inspector teritorial al ONDOV,
..............................................
1)
2)
3)

Se întocmesc registre separate pentru fiecare denumire de origine.
Numele ºi prenumele producãtorului persoanã fizicã, denumirea agentului economic.
Comunele ºi satele indicate în Decizia de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine.
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
OFICIUL NAÞIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI ªI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE

Nr. ......................................................
Data ...................................................
AUTORIZAÞIE

de producãtor de vinuri cu denumire de origine
1. Se acordã Centrului de vinificare ...................................................., aparþinând agentului
economic ......................................., situat în ..................................................., dreptul de a folosi
denumirea de origine ”..............................Ò pentru vinurile Ñ recolta ........................, produse din
strugurii furnizaþi de producãtorii particulari, asociaþiile ºi societãþile comerciale situate în comunele
ºi satele din cadrul arealului delimitat pentru respectiva denumire de origine.
2. Ca bazã a producerii vinurilor cu denumire de origine au fost folosiþi strugurii recepþionaþi
la cramã în cantitate totalã de .............. tone proveniþi din viile aflate în proprietatea cultivatorilor
autorizaþi.
3. Pe soiuri, au fost recepþionate cantitãþile de struguri ºi vor putea fi obþinute cantitãþile de
vin menþionate mai jos:
Soiul

Producþia de struguri
(t)

Producþia de vin1)
(hl)

4. În funcþie de caracteristicile lor calitative ºi de compoziþie, vinurile obþinute se pot încadra
în urmãtoarele categorii de calitate:
Soiul

Categoria de calitate2)

Cantitatea
(hl)
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5. Situaþia strugurilor furnizaþi de producãtori în anul ............... pentru producerea de vinuri
cu denumire de origine.
6. Autorizaþia este valabilã numai pentru vinurile din recolta anului ................... .
7. Eliberarea acestei autorizaþii se bazeazã pe cererea înregistratã la ONDOV sub nr. .......
din .............. . Prezenta autorizaþie a fost întocmitã în 4 exemplare care se pãstreazã dupã cum
urmeazã: un exemplar la ONDOV, un exemplar la inspectoratul teritorial al ONDOV, un exemplar
la societatea comercialã cãreia îi aparþine centrul de vinificare ºi un exemplar la centrul de
vinificare.
ONDOV
Director general,
......................................................

Director,
..................................................

Vizat
Inspector teritorial al ONDOV,
....................................................

1)
2)

60% din cantitatea de struguri.
Dupã caz, DOCÑCMD, DOCÑCT, DOCÑCIB.

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Centrul de vinificare ..........................
Agentul economic ..............................

CERERE

pentru eliberarea Autorizaþiei de producãtor de vinuri cu denumire de origine
1. Subsemnatul, .................................................................................., reprezentant al agentului
economic ............................................................, ºef al Centrului de vinificare .................................,
solicit prin prezenta cerere dreptul de a folosi denumirea de origine ”........................................Ò1)
pentru vinurile obþinute din strugurii Ñ recolta ............................................, furnizaþi de cultivatorii
autorizaþi aflaþi în arealul delimitat pentru denumirea de origine menþionatã.
2. În producerea acestor vinuri urmeazã sã fie folosite urmãtoarele cantitãþi de struguri
predaþi la cramã, pe soiuri, potrivit registrului de evidenþã þinut de centrul de vinificare, din care
vor putea fi obþinute cantitãþile de vin menþionate mai jos, pe categorii de calitate:
Soiul

Categorii de calitate

Cantitatea de struguri
(t)

Cantitatea totalã de vin2)
(hl)

........................

DOCÑCMD
DOCÑCT
DOCÑCIB

........................
........................
........................

........................
........................
........................

3. Procesul tehnologic din fazele urmãtoare celei de vinificare primarã se realizeazã în
urmãtoarele locuri ºi unitãþi:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Faza tehnologicã

Locul

Unitatea

Depozitarea vinurilor
Condiþionarea vinurilor
Maturarea vinurilor
Îmbutelierea vinurilor
Învechirea vinurilor la sticlã
Etichetarea, livrarea

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
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4. Situaþia strugurilor furnizaþi de producãtori în anul ..................... pentru producerea de
vinuri cu denumire de origine ºi a cantitãþilor de vin care vor putea fi obþinute este indicatã în
anexa nr. 8A.
5. La prezenta cerere se anexeazã, ca documente justificative, copii ale autorizaþiilor de producãtor de struguri destinaþi obþinerii vinurilor cu denumire de origine, deþinute de cultivatorii de
viþã de vie furnizori de materie primã.
ªeful centrului de vinificare,
........................................................
De acord
Manager,
................................................
...................................................
(data ºi locul)

1) Cererile se fac separat, pentru fiecare denumire de origine.
2) 60% din cantitatea de struguri.
N O T Ã:

Cererile se trimit pe adresa: Oficiul Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte
Produse Vitivinicole, str. Grigore Manolescu nr. 10, sectorul 1, Bucureºti.

ANEXA Nr. 8A
la cerere
SITUAÞIA

strugurilor furnizaþi de producãtori în anul ..................
pentru producerea de vinuri cu denumire de origine
Comuna1) ...................., satul1) .........................
Numele
producãtorului
de struguri

Numãrul
autorizaþiei

Soiul

Suprafaþa
(ha)

Categoria
de calitate
a vinurilor2)

Cantitatea
de struguri
predatã la
cramã
(kg)

Producþia
de vin3)
(l)

ªeful centrului de vinificare,
.................................................
Verificat
Inspector teritorial al ONDOV,
.......................................................
...................................................
(data ºi locul)

1) Separat pe comunele ºi satele indicate în Decizia de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire
de origine.
2) Dupã caz, DOCÑCMD, DOCÑCT, DOCÑCIB.
3) 60% din cantitatea de struguri.

N O T Ã:

Datele din aceastã situaþie se transferã în anexa la Autorizaþia de producãtor de vinuri cu
denumire de origine.
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ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
CERERE

pentru acordarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumirea de origine
”......................................................Ò
Subsemnatul, ..........................., în calitate de proprietar (manager) al întreprinderii vinicole
..................., cu sediul în .................., solicit prin prezenta cerere eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumirea de origine ”.................Ò pentru loturile
de vin menþionate mai jos.
2. Caracteristicile de identificare a loturilor de vin sunt urmãtoarele:
Cantitatea de vin
Numãrul
lotului

Soiul
(soiurile)

Categoria
de calitate1)

Anul
de recoltã

Vrac
(hl)

Sticle2)
(mii buc.)

3. Taxele prevãzute pentru eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumirea de origine ”.............Ò vor fi achitate, în prealabil, în conturile ONDOV.
Producãtor de vinuri (manager),
.............................................
....................................................
(data ºi locul)
1)
2)

DOCÑCMD; DOCÑCT; DOCÑCIB.
Se va menþiona capacitatea sticlelor (0,75 l; 0,7 l; 0,5 l).

N O T Ã:

Cererile se trimit pe adresa: Oficiul Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte
Produse Vitivinicole, str. Grigore Manolescu nr. 10, sectorul 1, Bucureºti, precum ºi inspectoratului teritorial al ONDOV.

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
OFICIUL NAÞIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI ªI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE

Nr. ......................................................
Data ...................................................
CERTIFICAT

de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine
1. Se acordã producãtorului ................................................................................................ 1), cu
sediul (domiciliul) în ............................................., la adresa ............................................................,
dreptul de a comercializa sub denumirea de origine ”...............................................Ò urmãtoarele
loturi de vin care se încadreazã în categoriile de calitate indicate mai jos:
Numãrul
lotului

Soiul

Categoria
de calitate2)

Anul
de recoltã

Cantitatea ce poate
fi realizatã, mii sticle3)

2. Caracteristicile de compoziþie ºi de calitate ale vinurilor sunt indicate, pe loturi, în buletinele de analizã anexate.
3. Producãtorul îºi asumã obligaþia de a þine evidenþa stocurilor de vin cu denumire de origine
menþionate în acest document, înscriind în registrul special toate livrãrile, în limita cantitãþii certificate.
ONDOV
Director general,
..................................................
Inspector teritorial al ONDOV,
.....................................................

1)
2)
3)

Producãtor,
..................................................

Prin producãtor se înþelege unitatea care îmbuteliazã ºi livreazã vinul.
DOCÑCMD; DOCÑCT; DOCÑCIB.
Se va menþiona capacitatea sticlelor (0,75 l; 0,7 l; 0,5 l).
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ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

Laboratorul ....................................
BULETIN DE ANALIZÃ

Nr. ......../..............
A. Date de identificare a probei
Producãtorul ..........................................., nr. lotului/recipientul sau recipientele ................................
Arealul de producere ....................................................., soiul .....................................................
Anul de recoltã ................................................................, cantitatea .................................................
Denumirea de origine ºi categoria de calitate revendicatã .............................................................
B. Apreciere organolepticã
Limpiditate ...........................................................................................................................................
Culoare ................................................................................................................................................
Aromã, buchet ....................................................................................................................................
Gust .....................................................................................................................................................
Tipicitate ..............................................................................................................................................
C. Teste de stabilitate fizico-chimicã ºi microbiologicã
Testul la aer .......................................................................................................................................
Testul la temperaturi scãzute ............................................................................................................
Testul la temperaturi ridicate ............................................................................................................
Examenul microscopic al vinului ºi depozitului ...............................................................................
D. Analize fizico-chimice
Tãria alcoolicã dobânditã (% vol.) ....................................................................................................
Zaharuri reducãtoare (g/l) ..................................................................................................................
Aciditate totalã (g/l în acid tartric) ....................................................................................................
Aciditate volatilã (g/l în acid acetic) .................................................................................................
Extract nereducãtor (g/l) ....................................................................................................................
Dioxid de sulf liber (mg/l) .................................................................................................................
Dioxid de sulf total (mg/l) .................................................................................................................
Intensitate colorantã (DO 420 + DO 520, cuvã 1 mm)*) ...............................................................
E. Interpretarea rezultatelor ºi concluzii (inclusiv categoria de calitate acordatã):
................................................................................................................................................................
ªef laborator,
.............................................

Chimist,
...................................................

*) Numai pentru vinuri roºii.

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

Unitatea .............................................
Denumirea de origine .......................
REGISTRU DE CRAMÃ

Soiul ................................................................................................................................................
Anul de recoltã ..............................................................................................................................
Categoria de calitate în care se încadreazã vinul ...................................................................1)
Numãrul lotului ...............................................................................................................................
Locul în care s-a realizat vinificarea primarã ..............................................................................
Principalele caracteristici ale strugurilor ºi vinurilor (limite):
Ñ Struguri: Conþinutul în zaharuri, g/l .......................................................................................
Ñ Vin:
Tãria alcoolicã dobânditã, % vol. ...........................................................................
Zaharuri, g/l ..............................................................................................................
Aciditate totalã, g/l în acid tartric ...........................................................................
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Evidenþa stocurilor de vin ºi a operaþiunilor tehnologice, pe vase:
Vasul în care este stocat vinul
Data
Felul vasului2)

1)
2)
3)

Nr. vasului

Capacitatea
(l)

Operaþiuni
tehnologice
aplicate3)

Pierderi
(l)

Cantitatea
de vin
rezultatã
(l)

DOCÑCMD; DOCÑCT; DOCÑCIB, conform deciziei din Buletinul de analizã.
Butoi, budanã, cisternã etc.
Se înscriu în dreptul vasului asupra cãruia se aplicã. În cazul livrãrilor de vin, se menþioneazã destinatarul.

NOTÃ:

Evidenþa vinurilor în faza lor de stocare, condiþionare ºi maturare poate fi realizatã ºi prin
folosirea sistemului informatic.

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

Unitatea .............................................
Denumirea de origine.........................
REGISTRU

de evidenþã a vinurilor îmbuteliate
Soiul ................................................................................................................................................
Anul de recoltã ..............................................................................................................................
Categoria de calitate a vinului ...................................................................................................1)
Numãrul lotului ...............................................................................................................................
Locurile în care s-au realizat fazele anterioare de producere a vinului:
Ñ Vinificarea primarã ....................................................................................................................
Ñ Depozitarea vinului ...................................................................................................................
Ñ Condiþionarea vinului ................................................................................................................
Ñ Maturarea vinului ......................................................................................................................
Ñ Îmbutelierea vinului ...................................................................................................................
Principalele caracteristici de compoziþie a vinului2):
Ñ Tãria alcoolicã dobânditã, % vol. ............................................................................................
Ñ Zaharuri, g/l ...............................................................................................................................
Ñ Aciditatea totalã, g/l în acid tartric ..........................................................................................
Evidenþa livrãrii vinurilor îmbuteliate:
Livrãri
Data

Nr. de sticle3)

Sold nr. sticle
Beneficiar

Nr. facturã

Nr. sticle

NOTÃ:

Evidenþa vinurilor îmbuteliate poate fi realizatã ºi prin folosirea sistemului informatic.
1)
2)

DOCÑCMD; DOCÑCT; DOCÑCIB, conform deciziei din Buletinul de analizã.
Din Buletinul de analizã ataºat la Certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de

origine.

3)

Se porneºte de la nr. de sticle realizat iniþial prin îmbutelierea vinului (stoc iniþial).
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri
ºi Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)
CAPITOLUL I
Organizarea ONDOV
Art. 1. Ñ ONDOV se organizeazã ºi funcþioneazã în
baza prevederilor Legii viei ºi vinului în sistemul organizãrii
comune a pieþei vitivinicole nr. 244/2002 (cap. V, art. 42,
48, 49 ºi 50) ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.134/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii viei ºi vinului în sistemul organizãrii comune a pieþei
vitivinicole nr. 244/2002 [cap. III, secþiunea a II-a, art. 65 ºi
cap. V, art. 111 lit. f) ºi g)].
Art. 2. Ñ ONDOV, potrivit prevederilor art. 48 alin. (1)
din Legea nr. 244/2002, se organizeazã ºi funcþioneazã ca
instituþie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, sub coordonarea secretarului de stat care conduce activitatea de
producþie vegetalã ºi industrie alimentarã. ONDOV are
finanþare din bugetul de stat aprobat pentru Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi din venituri extrabugetare.
Art. 3. Ñ (1) Structura organizatoricã a ONDOV este
prevãzutã în anexa nr. 1 ºi se constituie dintr-un compartiment central ºi dintr-un numãr de inspectori teritoriali.
(2) Inspectorii teritoriali ai ONDOV funcþioneazã pe lângã
direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
(DGAIA) judeþene, în regiuni viticole stabilite conform legii.
(3) Modul de organizare ºi funcþionare a ONDOV, precum ºi structurile sale organizatorice, centrale ºi teritoriale,
se aprobã la începutul fiecãrui exerciþiu bugetar, prin ordin
al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 4. Ñ (1) Sursele de finanþare extrabugetarã ale
ONDOV se constituie din taxele încasate de la producãtorii
ºi comercianþii de produse vitivinicole cu denumire de origine, care solicitã, potrivit legii, dreptul de a produce ºi de
a valorifica produsele obþinute prin folosirea unei denumiri
de origine, taxe stabilite în anexa nr. 2.
(2) Taxele prevãzute în anexa nr. 2 se vor actualiza
periodic în funcþie de rata inflaþiei ºi se vor aproba prin
ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
CAPITOLUL II
Atribuþiile ONDOV
Art. 5. Ñ ONDOV are urmãtoarele atribuþii principale:
a) elaboreazã normele tehnice pentru producerea vinurilor, a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlatã, care se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor, cu consultarea Inspecþiei de Stat
pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV), a Oficiului
Naþional al Viei ºi Vinului (ONVV) ºi a Organizaþiei
Naþionale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV);
b) întocmeºte, împreunã cu ONVV ºi ONIV, unele proiecte de ordine ale ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea denumirilor de origine controlatã
la vinuri ºi alte produse vitivinicole;
c) elibereazã deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor ºi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlatã;
d) elibereazã autorizaþiile de producãtor de vinuri ºi de
alte produse vitivinicole cu denumire de origine controlatã,
în baza cererilor întocmite de deþinãtorii plantaþiilor viticole
îndreptãþiþi sã producã astfel de bãuturi sau de producãtorii
de vinuri care realizeazã vinificarea strugurilor preluaþi de la
cultivatorii de viþã de vie care deþin astfel de plantaþii;

e) elibereazã certificatele de atestare a dreptului de
comercializare a vinurilor ºi a altor produse vitivinicole cu
denumire de origine controlatã, în baza verificãrilor efectuate în legãturã cu respectarea normelor tehnice de realizare a acestor produse, precum ºi a controlului analitic ºi
organoleptic executat asupra produselor pregãtite în vederea comercializãrii.
Controlul analitic se face de cãtre laboratoarele autorizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, iar
controlul organoleptic se face de cãtre comisii de degustare
formate din reprezentanþi ai ONDOV, Asociaþiei Degustãtorilor Autorizaþi din România (ADAR), ONIV ºi Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC), numite
prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a
vinurilor ºi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlatã se elibereazã pentru fiecare soi;
f) analizeazã ºi soluþioneazã contestaþiile depuse în
legãturã cu deciziile de retragere a certificatelor eliberate;
în acest sens vor funcþiona comisii de apel formate din
reprezentanþi ai ONDOV, ADAR, ONVV, ONIV ºi ANPC.
Hotãrârile acestor comisii sunt definitive ºi irevocabile;
g) controleazã, în colaborare cu ISCTV, modul de respectare ºi aplicare a prevederilor legale în legãturã cu regimul denumirilor de origine controlatã pentru produsele
menþionate;
h) retrage temporar sau definitiv documentele de atestare ºi dreptul de comercializare a vinurilor ºi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlatã, pe bazã
de proces-verbal încheiat conform legii, în cazul în care se
constatã nerespectarea de cãtre producãtori a prevederilor
deciziilor de producere a vinurilor ºi a altor bãuturi cu
denumire de origine controlatã, sesizând în scris ISCTV, în
vederea constatãrii infracþiunilor sau a contravenþiilor
prevãzute de lege; retragerea definitivã se face pentru
întreaga recoltã din anul respectiv;
i) asigurã, prin intermediul inspectorilor teritoriali împuterniciþi, numiþi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor, semnarea documentelor de atestare a calitãþii
vinurilor ºi a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de
origine controlatã ºi a bãuturilor alcoolice distilate cu
indicaþie geograficã recunoscutã; limitele de competenþã
pentru inspectorii teritoriali se stabilesc de cãtre ONDOV;
j) îndeplineºte alte atribuþii specifice pentru domeniul de
activitate, conform legii.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale
Art. 6. Ñ Pentru executarea unor lucrãri specifice activitãþii ONDOV, care nu se pot îndeplini prin structura organizatoricã aprobatã, se pot folosi specialiºti din domeniu,
membri ai ONVV sau ADAR, recunoscuþi pentru profesionalismul ºi þinuta lor moralã. Aceºtia vor fi retribuiþi în baza
unor contracte de prestãri de servicii, încheiate de ONDOV
cu organisme, persoane juridice, agreate de Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în limita prevederilor
bugetului de venituri ºi cheltuieli al ONDOV, aprobat anual
de cãtre minister.
Art. 7. Ñ Legitimaþiile de control ale ONDOV ºi ºtampilele numerotate ale corpului sãu de inspectori teritoriali sunt
cele prevãzute în anexele nr. 3 ºi 4.
Art. 8. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a Oficiului Naþional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ºi Alte Produse Vitivinicole

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADJUNCT

CONTABIL-ªEF

INSPECTORI
DE SPECIALITATE
(TERITORIALI)

COMPARTIMENT
JURIDIC

COMPARTIMENT
SECRETARIAT

ANEXA Nr. 2
la regulament
NIVELUL

sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea Autorizaþiei de producãtor de vinuri
cu denumire de origine ºi a Certificatului de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine
Nr.
crt.

Sursa
de finanþare

U.M.

Nivelul
sumelor percepute

1. Autorizaþie de producãtor de vinuri cu denumire de origine

lei/ha

100.000

2. Certificat de atestare a dreptului de comercializare
a vinurilor cu denumire de origine

lei/litru

300
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ANEXA Nr. 3
la regulament

ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
OFICIUL NAÞIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI ªI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE

LEGITIMAÞIE DE CONTROL Nr. ........
Numele ........................................................................................................
Prenumele ...................................................................................................
Funcþia ........................................................................................................

Ministrul agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor

FOTO

Posesorul prezentei legitimaþii este abilitat sã aplice prevederile
Hotãrârii Guvernului nr. 1.134/2002, referitoare la activitatea ONDOV,
în judeþele:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ANEXA Nr. 4*)
la regulament
MODEL

de ºtampile pentru ONDOV ºi pentru inspectorii ONDOV

*) Anexa nr. 4 este reprodusã în facsimil.
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AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul þiþeiului, gazolinei, condensatului
ºi etanului lichid
Având în vedere:
¥ Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificãrile ulterioare;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului
nr. 134/1995 ºi modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul
cooperãrii cu parteneri strãini la exploatarea de þiþei ºi gaze în România, cu modificãrile ulterioare;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 1.363/2000 privind modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996;
¥ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaþiei juridice a conductelor magistrale
ºi a instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor anexe aferente Sistemului naþional de transport al þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 254/2001,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Contractul-cadru pentru transportul
þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid, prevãzut
în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Accesul la Sistemul naþional de transport al
þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului se face în urma
încheierii contractului de transport cu transportatorul comun,

care are obligaþia sã presteze servicii de transport în
condiþii egale pentru toþi clienþii, în baza unor tarife stabilite
prin ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale.
Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 24 decembrie 2002.
Nr. 209.
ANEXÃ

CONTRACT-CADRU
pentru transportul þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid
nr. ........... din anul ........ luna ........... ziua ....
CAPITOLUL I
Pãrþile contractante
Între ...., cu sediul în ...., judeþul ...., cod poºtal ...., telefon ...., fax ..., telex ...., cod fiscal ..., înscrisã în registrul
comerþului la nr. ...., cod SIRUES ...., cont virament nr. ...,
deschis la ..., reprezentatã legal prin director general ... ºi
prin director economic ...., denumitã expeditor, pe de o
parte,
ºi
...., cu sediul în ...., judeþul ...., cod poºtal ..., telefon ...,
fax ..., telex ..., cod fiscal ..., înscrisã în registrul comerþului
la nr. ..., cod SIRUES ..., cont virament nr. ..., deschis la
...., reprezentatã legal prin director general .... ºi director
economic ...., denumitã transportator, pe de altã parte,
s-a încheiat prezentul contract-cadru.
CAPITOLUL II
Obiectul contractului-cadru
Art. 1. Ñ (1) Obiectul contractului-cadru constã în primirea, depozitarea, transportul ºi predarea þiþeiului, gazolinei,
condensatului ºi etanului lichid, dupã caz, de la punctele
de primire la punctele de predare stabilite de pãrþi, respectându-se normele prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Termenii utilizaþi în prezentul contract-cadru sunt
definiþi în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III
Durata contractului-cadru
Art. 2. Ñ Contractul-cadru se încheie pe o perioadã de
......., convenitã de pãrþi.
CAPITOLUL IV
Programe de transport
Art. 3. Ñ (1) Programul cantitãþilor anuale ºi lunare de
produse ce vor fi primite, depozitate, transportate ºi predate
la destinaþii va avea la bazã solicitarea depusã de expeditor ºi acceptatã de transportator în conformitate cu anexa
nr. 3.
(2) În cazul în care cantitãþile prevãzute în anexa nr. 3
se modificã, atunci expeditorul va accepta revizuirea corespunzãtoare a tarifului de transport, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
Art. 4. Ñ (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucrãtoare
înainte de începerea lunii un program cuprinzând estimarea
predãrii produselor pe destinaþii.
(2) Expeditorul confirmã transportatorului, cu 5 zile
lucrãtoare înainte de începerea lunii, programul lunar de
predare a produselor pe destinaþii.
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Art. 5. Ñ (1) Limitele maxime anuale admise drept consumuri tehnologice normate pentru primire, depozitare,
transport ºi predare sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se
face lunar de cãtre transportator prin balanþa (miºcarea)
produselor.
Art. 6. Ñ (1) În funcþie de condiþiile de operare a
dotãrilor transportatorului ºi ca urmare a solicitãrii în scris a
expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire ºi/sau predare, precum ºi a cantitãþilor ºi sortimentelor de þiþei, gazolinã ºi condensat ce
urmeazã sã fie transportate.
(2) Costurile suplimentare apãrute ca urmare a modificãrilor respective vor fi suportate de expeditor pe baza
documentelor justificative ºi a calculaþiilor prezentate de
transportator.
CAPITOLUL V
Stocul de operare
Art. 7. Ñ Pentru a putea presta servicii de transport în
condiþii egale pentru toþi expeditorii, transportatorul va utiliza
stocul comun de operare din conducte, atât proprietate a
transportatorului, cât ºi proprietate a expeditorului, dupã
caz.
Art. 8. Ñ (1) Expeditorul ºi transportatorul îºi vor reconstitui stocurile fizice de þiþei, gazolinã, condensat ºi etan
lichid, proprietate a lor, de la începutul contractului, atât
cantitativ, cât ºi calitativ.
(2) În cazul în care reconstituirea cantitativã ºi calitativã
a stocului fizic nu este posibilã, la sfârºitul perioadei contractuale, pânã la data de 20 ianuarie a anului urmãtor, pe
bazã de inventariere, se va face regularizarea valoricã la
preþul produselor. Termenul de decontare a facturii de
regularizare este de .... zile de la data primirii facturii, confirmatã de documentul poºtal de remitere. În cazul neachitãrii în termen de 30 de zile de la scadenþã a sumelor
datorate, partea în culpã se obligã sã plãteascã penalitãþi
de întârziere începând cu prima zi de la scadenþã, prin
aplicarea procentului reglementat legal pentru creanþe bugetare.
CAPITOLUL VI
Proprietatea asupra þiþeiului, gazolinei, condensatului
ºi etanului lichid
Art. 9. Ñ (1) Expeditorul are obligaþia sã prezinte transportatorului documentele legale cu privire la proprietatea
þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid, dupã
caz, la punctele de primire în vederea efectuãrii transportului. Expeditorul rãmâne proprietarul þiþeiului ºi al celorlalte
produse pe timpul transportului ºi suportã numai riscurile
contractului.
(2) Transportatorul rãspunde de cantitatea ºi de calitatea (conform anexei nr. 1) þiþeiului, gazolinei, condensatului
ºi etanului lichid din momentul primirii de la expeditor ºi
pânã în momentul predãrii la destinaþie, influenþate de consumul tehnologic.
Art. 10. Ñ Expeditorul garanteazã pe propria rãspundere cã þiþeiul, gazolina, condensatul ºi etanul lichid nu fac
obiectul unui litigiu privind proprietatea ºi cã sunt libere de
orice sarcini. În caz contrar, expeditorul este obligat sã
înºtiinþeze transportatorul, acesta nefiind obligat sã accepte
transportul produsului care este obiect de litigiu.
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CAPITOLUL VII
Tariful ºi modul de platã
Art. 11. Ñ (1) Facturarea serviciilor se va face de cãtre
transportator decadal, pe baza cantitãþilor de produse predate la destinaþie, cu tarifele stabilite de autoritatea competentã în condiþiile legii.
(2) Valoarea consumurilor tehnologice ºi a T.V.A. nu
este cuprinsã în tarifele de transport al produselor.
(3) Termenul de decontare care devine ºi termen de
scadenþã este de ... zile de la data primirii facturii de cãtre
expeditor.
(4) Plata facturilor se va face de expeditor la Ploieºti, în
contul nr. .... deschis la Banca ... .
(5) Garantarea plãþii tarifului de transport ºi, respectiv, a
prestaþiei de transport va fi stipulatã în contractul de transport ce se va încheia între expeditor ºi transportator.
Forma de constituire a garanþiilor va fi negociatã de pãrþile
contractante.
(6) Refuzul total sau parþial al expeditorului de a plãti o
facturã emisã de transportator se va aduce la cunoºtinþã
acestuia în termen de ... zile lucrãtoare de la data primirii
acesteia. În caz contrar, facturile emise sunt considerate
acceptate în totalitate de expeditor.
(7) Transportatorul are obligaþia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu menþiunea cã acestea se aplicã de
la data stabilitã de autoritatea competentã, în conformitate
cu dispoziþiile legale aplicabile.
(8) Obligaþiile restante din contractul de transport aferent
anului precedent vor fi stinse prin forme convenite de pãrþi
în contractul de transport pentru anul în curs, la capitolul
”Clauze specialeÒ.
CAPITOLUL VIII
Penalitãþi ºi despãgubiri
Art. 12. Ñ (1) Neîndeplinirea obligaþiilor contractuale în
termenul stabilit prin contract dã dreptul pãrþilor ca în afara
penalitãþilor sã pretindã ºi daune-interese.
(2) În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la
scadenþã a obligaþiei de platã, transportatorul va notifica
expeditorului cã în termen de 5 zile se va proceda la oprirea pompãrii, pânã la încasarea integralã a valorii facturilor,
iar eventualele consecinþe ce rezultã din aceastã întrerupere îl privesc în exclusivitate pe expeditor.
Art. 13. Ñ În cazul nepredãrii la transport a unei cantitãþi mai mari de 10% din programul de transport anual
sau contractual (anexa nr. 3) comunicat de expeditor,
acesta datoreazã daune compensatorii în cuantum de ......
USD/tonã. Pentru sumele astfel datorate transportatorul va
notifica expeditorului în termen de minimum 30 de zile de
la sfârºitul contractului, iar termenul de decontare este de
10 zile de la data primirii notificãrii. Pentru suma încasatã
drept daunã compensatorie, calculatã la cursul de schimb
leu/USD din data plãþii, transportatorul va emite facturã.
Art. 14. Ñ Valoarea cumulatã a penalitãþilor ºi daunelor
prevãzute la art. 12 ºi 13 se va calcula pânã la data îndeplinirii efective a obligaþiei ºi nu va putea depãºi valoarea
obligaþiei neîndeplinite, cu excepþia cazului în care pãrþile
vor conveni altfel.
CAPITOLUL IX
Obligaþiile ºi drepturile expeditorului ºi transportatorului
Obligaþiile ºi drepturile expeditorului

Art. 15. Ñ Expeditorul se obligã sã predea þiþeiul, gazolina, condensatul ºi etanul lichid în condiþiile de calitate
prezentate în anexa nr. 1.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 158/12.III.2003

Art. 16. Ñ (1) Expeditorul se obligã sã asigure stocul
de operare necesar transportului de la punctele de primire
la punctele de predare prevãzute în anexa nr. 3, în cazul
în care transportatorul nu deþine stocuri de operare pe
relaþia respectivã, conform art. 7.
(2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate
de transportator prin programele proprii de reparaþii capitale
ºi modernizare, expeditorii deþinãtori ai stocului de operare
vor accepta completarea acesteia cu cantitãþile de produse
fundamentate de transportator în vederea reluãrii pompãrii.
Art. 17. Ñ În cazul unor avarii pe conductele de gazolinã ºi etan expeditorul este obligat sã asigure stocarea
acestor produse în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
Art. 18. Ñ În situaþia în care se recupereazã þiþeiul de
la avarii expeditorul se obligã sã primeascã þiþeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire,
dacã este cazul. În aceastã situaþie se va încheia un proces-verbal în care se vor menþiona cantitatea ºi calitatea
þiþeiului primit.
Art. 19. Ñ (1) Expeditorul se obligã sã asigure certificate de analizã cu privire la cantitatea ºi calitatea produselor, eliberate de laboratoare de specialitate, cu respectarea
standardelor în vigoare, în prezenþa pãrþilor interesate.
(2) Expeditorii care deþin laboratoare proprii au obligaþia
sã le doteze în mod corespunzãtor.
Art. 20. Ñ Expeditorul este obligat sã notifice transportatorului în timp util situaþiile în care rafinãriile ºi rampele
de descãrcare sunt oprite. În caz contrar, expeditorul va
suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate din vina sa.
Art. 21. Ñ (1) Expeditorul are obligaþia sã asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevãzute de cãtre
firme autorizate de Institutul Naþional de Metrologie.
Tabelele de calibrare a rezervoarelor utilizate vor fi lizibile
ºi vor fi puse la dispoziþia transportatorului. Rezervoarele
trebuie sã întruneascã condiþiile de funcþionare prevãzute în
standarde (curãþarea, funcþionarea serpentinelor ºi a scurgerilor), sã asigure posibilitatea de sigilare, sã fie dotate ºi
întreþinute conform normelor în vigoare privind tehnica
securitãþii ºi prevenirea ºi stingerea incendiilor.
(2) Expeditorul are obligaþia ca pentru incintele lui sã
propunã ºi sã încheie contracte sau convenþii privind
dotarea, utilizarea instalaþiilor ºi respectarea normelor în
vigoare privind tehnica securitãþii ºi prevenirea ºi stingerea incendiilor.
Art. 22. Ñ Expeditorul se obligã sã achite contravaloarea serviciilor prestate, în condiþiile ºi la termenele stabilite
la cap. VII ºi VIII.
Art. 23. Ñ Expeditorul are dreptul sã conteste balanþa
de transport a produselor în maximum ..................................
zile lucrãtoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept în termenul prevãzut presupune cã balanþa a fost
acceptatã.
Obligaþiile ºi drepturile transportatorului

Art. 24. Ñ Transportatorul se obligã sã transporte ºi sã
predea produsele la destinaþie în cel mult ... zile de la primirea acestora.
Art. 25. Ñ Transportatorul se obligã sã primeascã, sã
transporte ºi sã predea cantitãþile zilnice de þiþei, gazolinã,
condensat ºi etan lichid conform programului stabilit cu
expeditorul.

Art. 26. Ñ Transportatorul se obligã sã acþioneze în
mod corespunzãtor pentru remedierea eventualelor avarii.
Art. 27. Ñ Transportatorul este obligat sã transmitã
expeditorului lista cuprinzând documentele la termenele de
transmitere prevãzute în anexa nr. 6.
Art. 28. Ñ Transportatorul are obligaþia sã doteze cu
utilaje, echipamente, instalaþii, substanþe ºi personal calificat laboratoarele proprii în care se fac analizele produselor.
Art. 29. Ñ (1) Transportatorul are obligaþia sã asigure
calibrarea rezervoarelor proprii, la termenele prevãzute, de
cãtre firme autorizate de Institutul Naþional de Metrologie.
Rezervoarele trebuie sã întruneascã condiþiile de
funcþionare prevãzute în standarde (curãþarea, funcþionarea
serpentinelor ºi a scurgerilor), sã asigure posibilitatea de
sigiliare, sã fie dotate ºi întreþinute conform normelor în
vigoare privind tehnica securitãþii ºi prevenirea ºi stingerea
incendiilor.
(2) Transportatorul are obligaþia ca pentru incintele lui
sã propunã ºi sã încheie contracte sau convenþii privind
dotarea, utilizarea instalaþiilor ºi respectarea normelor în
vigoare privind tehnica securitãþii ºi prevenirea ºi stingerea
incendiilor.
Art. 30. Ñ (1) În termen de ... zile lucrãtoare de la
încheierea lunii, precum ºi la terminarea contractului transportatorul va întocmi ºi va prezenta expeditorului balanþa
(miºcarea) produselor transportate, conform anexei nr. 7.1
ºi anexei nr. 7.2, având la bazã procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se întocmesc ºi se semneazã de expeditor ºi de transportator pe
baza bonurilor provizorii ºi a buletinelor de analizã.
(2) În cazul în care expeditorul contestã în mod justificat balanþa, transportatorul va întocmi ºi va prezenta expeditorului balanþa refãcutã, în termen de 4 zile lucrãtoare de
la primirea contestaþiei.
Art. 31. Ñ Transportatorul se obligã sã asigure efectuarea reviziilor ºi reparaþiilor programate pentru echipamentele
ºi instalaþiile de transport.
Art. 32. Ñ Transportatorul va analiza toate solicitãrile
primite ºi va decide înainte de data de 30 noiembrie a
fiecãrui an, conform condiþiilor ºi procedurilor stabilite, dacã
aprobã cererile primite. Decizia incluzând opþiunile selectate
în mod corect ºi nediscriminatoriu, cu motivarea acestora,
se va notifica în scris fiecãrui solicitant.
Art. 33. Ñ Transportatorul nu este obligat sã presteze
servicii de transport al produselor atunci când:
a) nu existã capacitate disponibilã în conductele
Sistemului naþional de transport, în raport cu programul de
transport al petrolului ºi cu rutele solicitate. În cazul în
care nu existã suficientã capacitate disponibilã pentru a
transporta întreaga cantitate solicitatã, transportatorul va
informa expeditorul, iar acesta va putea sã îºi modifice
cererea în mod corespunzãtor;
b) existã considerente de ordin tehnic, operaþional sau
de siguranþã care ar putea afecta exploatarea Sistemului
naþional de transport al produselor prin conducte;
c) calitatea produselor solicitate sã fie transportate nu
respectã:
Ñ specificaþiile de calitate ale transporturilor de produse
contractate;
Ñ specificaþiile de pompabilitate corespunzãtoare pentru
conductele Sistemului naþional de transport;
Ñ calitatea transporturilor de produse solicitate, cãrora li
s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii;
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d) capacitatea disponibilã este necesarã în vederea
îndeplinirii unor obligaþii pentru prestarea unor servicii
publice de cãtre transportator, conform legislaþiei în vigoare;
e) expeditorul nu ºi-a îndeplinit obligaþiile financiare faþã
de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior ºi nu prezintã garanþii sau siguranþã cu privire la obligaþiile de platã viitoare;
f) expeditorul a contractat mai mult cu peste 10% decât
capacitatea efectiv utilizatã pe parcursul anului anterior ºi
nici nu prezintã garanþii financiare pentru cantitãþile solicitate.
Art. 34. Ñ Transportatorul are dreptul sã opreascã
pomparea în condiþiile menþionate la art. 12 alin. (2).
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prevãzut presupune însuºirea de cãtre expeditor a rezultatelor.
CAPITOLUL XIII
Clauze speciale

Art. 39. Ñ Expeditorul trebuie sã îl anunþe în scris pe
transportator în termen de .................................................
zile lucrãtoare de la recepþia þiþeiului despre reclamaþiile în
legãturã cu calitatea acestuia, verificatã prin probele martor
sigilate ºi pãstrate. Neexercitarea acestui drept în termenul

Art. 40. Ñ Contractul-cadru este sub incidenþa legii
române.
Art. 41. Ñ Pãrþile contractante se obligã sã respecte
confidenþialitatea prezentului contract-cadru.
Art. 42. Ñ Arhivarea documentelor pe baza cãrora se
întocmeºte balanþa (miºcarea) de transport al produselor se
face de ambele pãrþi, conform normelor specifice de
pãstrare a documentelor.
Art. 43. Ñ Serviciile de specialitate ale expeditorului ºi
transportatorului vor face punctaje pentru confirmarea soldurilor din evidenþele contabile.
Art. 44. Ñ Nici una dintre prevederile prezentului contract-cadru nu va fi destinatã stabilirii unei relaþii de subordonare între pãrþi, fiecare parte fiind în întregime
responsabilã pentru obligaþiile care îi incumbã conform contractului.
Art. 45. Ñ Ziua de lucru este de 24 de ore, începând
cu ora 8,00 a primei zile, iar data primirii þiþeiului, gazolinei,
condensatului ºi etanului lichid ce vor fi transportate va fi
cea înscrisã în bonul provizoriu în funcþie de intervalul
menþionat.
Art. 46. Ñ În cazul în care una dintre pãrþi foloseºte
instalaþii, utilaje sau echipamente ale celeilalte pãrþi, se vor
încheia contracte distincte de închiriere sau de prestãri de
servicii.
Art. 47. Ñ Pãrþile contractante se vor informa reciproc
asupra mãsurilor tehnice, organizatorice ºi de restructurare
ce le intereseazã, pentru a se pune de acord asupra activitãþilor curente ºi de viitor.
Art. 48. Ñ Nerespectarea obligaþiilor asumate prin prezentul contract-cadru atrage rãspunderea pãrþilor contractante conform dispoziþiilor legale.
Art. 49. Ñ Litigiile apãrute în cursul derulãrii prezentului
contract-cadru se vor rezolva pe cale amiabilã, iar în caz
contrar vor fi supuse spre soluþionare arbitrajului comercial
al Camerei de comerþ ºi industrie.
Art. 50. Ñ Orice modificare a condiþiilor prezentului contract-cadru se va face prin act adiþional însuºit de ambele
pãrþi.
Art. 51. Ñ Forþa majorã apãrã de rãspundere partea
care o invocã ºi se comunicã celeilalte pãrþi contractante
în termen de 5 zile, iar în urmãtoarele 15 zile trebuie
transmise documentele care sã ateste evenimentele respective.
Art. 52. Ñ (1) Anexele nr. 1Ñ9 fac parte integrantã din
prezentul contract-cadru.
(2) Prezentul contract-cadru a fost încheiat la data de
...., în douã exemplare, cu anexe, câte unul pentru fiecare
parte contractantã, ºi va intra în vigoare la data de .... .

Expeditor

Transportator

Director general,
.....................................

Director general,
.....................................

Director economic,
.....................................

Director economic,
.....................................

Oficiul juridic

Oficiul juridic

CAPITOLUL X
Clauze specifice la transportul pe calea feratã
Art. 35. Ñ Pentru cazul în care þiþeiul, gazolina, condensatul ºi etanul lichid sunt transportate pe calea feratã
sau combinat pe conducte ºi calea feratã, pãrþile contractante vor conveni clauze specifice cu programe de transport ºi în termene compatibile cu normele de transport pe
calea feratã, conform anexei nr. 1.
CAPITOLUL XI
Rãspunderea contractualã
Art. 36. Ñ Dacã din vina doveditã a expeditorului se
ajunge la deteriorarea conductelor sau instalaþiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi rãspunzãtor faþã
de expeditor pentru nici o întârziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului.
Art. 37. Ñ (1) Expeditorul are obligaþia sã despãgubeascã transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuialã
doveditã de transportator, din vina sa sau ca urmare a
nerespectãrii prevederilor prezentului contract-cadru.
(2) Transportatorul are obligaþia sã despãgubeascã
expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuialã doveditã de
expeditor, din vina expeditorului ori ca urmare a nerespectãrii prevederilor prezentului contract-cadru.
Art. 38. Ñ Dupã semnarea cumulativã a documentelor
de recepþie a produselor (bon provizoriu ºi buletin de analizã la punctul de primire), rãspunderea cantitativã ºi calitativã trece în sarcina transportatorului pânã la predarea lor
la destinaþie pe baza documentelor de recepþie (bon provizoriu ºi buletin de analizã), moment în care rãspunderea
cantitativã ºi calitativã trece în sarcina expeditorului.
CAPITOLUL XII
Reclamaþii
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ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru
NORME

privind calitatea, recepþia ºi predarea þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid
Calitatea
1. Expeditorul va prezenta la încheierea contractului
fiºele de calitate ale produselor ce urmeazã sã fie transportate (anexele A1ÑA4 la prezentele norme).
2. Transportatorul va preda la destinaþie produse de
aceeaºi calitate cu cea a produselor primite, în cazul în
care prin programul de transport agreat de pãrþi se transportã pe aceeaºi conductã un singur sortiment de þiþei
(acelaºi cu cel din stocul de operare al conductei).
3. În cazul în care pe aceeaºi conductã se transportã
mai multe sortimente de þiþei, la destinaþie se va preda sortimentul de þiþei cel mai apropiat de cel preluat pentru
pompare.
Condiþii de pompabilitate
a) Pentru þiþeiul din import:
1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare
þiþei care la recepþie trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:
Ñ temperatura de congelare sã fie cu 7¼C mai micã
decât temperatura minimã a solului, mãsuratã pe traseul
conductei;
Ñ viscozitatea la temperatura minimã a solului:
cst. maxim =
Ñ ¼E =
2. Temperatura solului mãsuratã pe traseul conductei va
fi comunicatã zilnic de transportator expeditorului pentru ca
acesta sã pregãteascã þiþeiul conform condiþiilor precizate la
pct. 1 de mai sus.
3. Amestecurile trebuie pregãtite omogen. Pentru verificarea omogenitãþii þiþeiului din rezervoarele propuse la
recepþie se vor recolta probe pe toatã înãlþimea stocului
pompabil, conform ASTM, în prezenþa ambelor pãrþi. Se
considerã omogene amestecurile la care diferenþa dintre
densitãþile determinate la probele recoltate nu este mai
mare de 0,005 g/cm3. În cazul în care diferenþa de densitate este mai mare, se va determina punctul de congelare
ºi viscozitate la probele de densitate maximã ºi minimã.
Dacã aceste determinãri se încadreazã în condiþiile de
pompabilitate precizate se considerã cã þiþeiul poate fi
pompat.
b) Pentru þiþeiul din þarã:
Pentru asigurarea pompãrii pe conductã a þiþeiurilor
parafinoase acestea trebuie sã îndeplineascã condiþia de
pompabilitate privind punctul de congelare cu minimum 7¼C
sub temperatura solului mãsuratã pe traseul conductei.
Recepþia ºi predarea
Pentru transport pe conductã:
1. Primirea produselor de la punctele de primire se va
face prin recepþie la intervalele prevãzute în anexa B la
prezentele norme, întocmitã de expeditor de comun acord
cu transportatorul.
2. Înainte de umplerea rezervorului în vederea recepþiei
se izoleazã conducta de legãturã dintre pãrþi, prin închiderea ºi sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage rãspunderea legalã pentru partea vinovatã.
3. Recepþia calitativã ºi cantitativã a produselor se efectueazã în rezervoarele ºi laboratoarele pãrþilor, cu respectarea STAS-urilor, ASTM-urilor ºi instrucþiunilor în vigoare,
prevãzute în anexele C1ÑC4 la prezentele norme.

4. Transportatorul împreunã cu expeditorul vor întocmi:
buletinul de analizã-tip, bonul provizoriu, procesul-verbal de
predare-primire a þiþeiului, procesul-verbal de predare-primire
a þiþeiului din import în douã exemplare semnate de cele
douã pãrþi (anexele D1ÑD4 la prezentele norme).
5. Predarea cãtre terþi a þiþeiului ºi gazolinei se face de
cãtre transportator numai la comunicarea scrisã a expeditorului ºi cu acordul pãrþilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru
facturare.
6. În vederea recepþiei se vor preleva probe de cãtre
expeditor în prezenþa transportatorului.
7. Din rezervoarele recepþionate se va pãstra la transportator ºi la expeditor o probã martor de un 1 litru, sigilatã de ambele pãrþi, timp de ..................................................
zile de la recepþie, pentru analizã în caz de reclamaþie. În
caz de litigiu analiza se efectueazã la un laborator stabilit
de comun acord de ambele pãrþi contractante. În situaþia în
care prin analiza probei martor reclamaþia se dovedeºte
întemeiatã, partea în culpã suportã consecinþele.
Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care
pãstreazã probele.
8. Predarea etanului la destinaþie se face prin contorul
transportatorului. Pentru eliminarea neconcordanþelor, prin
grija pãrþilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului,
al transportatorului ºi al destinatarului).
9. Expeditorul împreunã cu transportatorul vor verifica
calitatea etanului lichid care trebuie sã corespundã fiºei de
calitate eliberate de expeditor la predare cãtre transportator.
Eventualele neconcordanþe vor fi rezolvate de comun acord.
Pentru transport pe calea feratã la staþia de destinaþie:
1. Recepþia cantitativã a þiþeiului ºi gazolinei ce se transportã pe calea feratã se face astfel:
Ñ la rezervor, dupã transvazarea cantitãþilor de þiþei ºi
gazolinã din vagoanele-cisternã în rezervoare;
Ñ la cazanele cisternã, prin cântãrirea vagoanelor-cisternã la plin ºi la gol pe cântare pod basculã, în prezenþa
expeditorului ºi transportatorului.
2. Recepþia calitativã a þiþeiului ºi gazolinei se face de
cãtre expeditor prin recoltarea probelor din vagoanele-cisternã sosite în rampa de descãrcare.
3. Dupã efectuarea analizelor de laborator atât ale þiþeiului, cât ºi ale gazolinei, expeditorul întocmeºte buletinul de
analizã.
4. Dupã cântãrirea fiecãrui vagon-cisternã cu þiþei sau
gazolinã la plin se întocmeºte nota de descãrcare a cazanelor, în care se consemneazã toate numerele cazanelor
cu þiþei sau gazolinã sosite în rampa de descãrcare, cantitatea brutã determinatã prin cântãrire, tara înscrisã pe
tãbliþa fiecãrui vagon-cisternã.
5. Vagoanele de þiþei sau gazolinã cântãrite se
poziþioneazã la gurile de descãrcare în rampe
6. Se recolteazã probele pentru analiza în laborator a
þiþeiului ºi gazolinei din vagoanele-cisternã.
7. Dupã întocmirea buletinului de analizã se trece la
descãrcarea efectivã a cantitãþilor de þiþei ºi de gazolinã din
vagoanele-cisternã.
8. Vagoanele-cisternã descãrcate se cântãresc în stare
goalã pe cântare pod basculã, se întocmeºte nota de
descãrcare a cazanelor în care se trece tara realã a
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fiecãrui vagon-cisternã ºi se calculeazã cantitatea netã de
þiþei sau de gazolinã care s-a descãrcat. La cântãrire participã expeditorul ºi transportatorul.
9. Dupã efectuarea operaþiunilor de cântãrire la plin a
vagoanelor-cisternã cu þiþei ºi gazolinã ºi dupã descãrcarea
propriu-zisã a acestora ºi cântãrirea lor la gol, în funcþie
de notele de descãrcare a cazanelor se întocmeºte procesul-verbal de predare a þiþeiului sau a gazolinei, care se
semneazã de cãtre expeditor ºi transportator. Acesta va
conþine urmãtoarele date:

Ñ cantitatea de þiþei determinatã prin cântãrire reprezintã o cantitate de þiþei brutã. Pe baza buletinului de analizã emis de laborator se determinã conþinutul de apã, de
sedimente ºi de sare;
Ñ cantitatea netã rezultatã ca diferenþã între cantitatea
brutã determinatã prin cântãrirea vagoanelor-cisternã ºi
cantitatea totalã de impuritãþi (apã, sedimente ºi sare).
În cazul transportului þiþeiului cu vagoane-cisternã ºi
când nu existã posibilitatea de cântãrire sau transvazare
într-un rezervor de recepþie, se determinã volumul de þiþei
prin calibrare conform STAS 1165/66.

Expeditor,

Transportator,

.............................................................

.............................................................

UNITATEA

......................................
ANEXA A1
la norme

Fiºa de calitate a þiþeiului
Sortiment

Conþinut max.
în apã+imp. mec.
(%)

A1 Vest
A3 Vest
A3 Rest
A3 Selecþionat
A3 Nesel
A3 Videle
A3 Ind.
A3 Suplac
B (Olt, Rest)
C (Mold, Rest)
C sel
C Marin

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
Cloruri

maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum
maximum

Expeditor,
...............................................

Congelare
pãcurã

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

sub Ð15¼C
sub Ð15¼C
sub Ð15¼C
sub Ð30¼C
sub Ð15¼C
sub Ð30¼C
sub Ð30¼C
sub Ð30¼C
între Ð15¼C ºi 18¼C
peste +18¼C
peste +18¼C
peste +18¼C

Transportator,
...............................................

ANEXA A2
la norme
UNITATEA

......................................

Fiºa de calitate a gazolinei
Constanta fizicã

Condiþia admisã

Densitate la

maximum 0,650

Culoare
Conþinut de apã
Conþinut gume actuale
Compoziþie cont în C3
Temp. finalã de distilare
Tensiune de vapori
la 37,8¼C

incolorã, maximum 23
maximum 50 ppm
maximum 10 mg/100 ml
20% vol. (medie lunarã)
maximum 185¼C
maximum 15 kgf/cm2

Expeditor,
...............................................

Metoda de analizã

NT 312-0, aparat VPD 3 omologat
în 1985 cu PV nr. 2
STAS 34/67
SR ISO 760/94
SR EN 26246/96
SR ISO 2718/97
SR ISO 3405/98
NT 312-0, aparat VPD 3
omologat în 1985 cu
PV nr. 2
Transportator,
...............................................
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ANEXA A3
la norme
UNITATEA .........................................................................

Fiºa de calitate a etanului lichid
Componenþi

Limitã

C1
C2
C3
IC4
IC4
C5+
CO2
Apã

% gr.

maximã
minimã
maximã
maximã
minimã
maximã
maximã
maximã

3
32
43
13,5
12,5
1
0,8
50 ppm

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................
ANEXA A4
la norme

UNITATEA .........................................................................

Fiºa de calitate a condensatului
Constanta fizicã

Condiþia admisã

Densitate la 20¼C
Conþinut impuritãþi:
Ñ apã
Ñ mecanice
Cloruri
Distilare

Metoda de analizã

0,720Ñ0,750

STAS 35/81

maximum 1%
Ñ
maximum 0,06%
maximum 260¼C
Ñ pânã la 100¼C=21%
Ñ pânã la 200¼C=80%

STAS
STAS
STAS
STAS

Expeditor,
...............................................

24Ñ2/89
24Ñ1/89
1166/89
SR ISO 3405/98

Transportator,
...............................................
ANEXA B
la norme

UNITATEA .........................................................................

Puncte de predare-primire a þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid
ºi periodicitatea predãrii
Nr.
crt.

Locaþia

Punctul
de predare

Produsul

Estimat
t/zi

Perioada
de recepþie

0

1

2

3

4

5

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................
ANEXA C1
la norme

UNITATEA .........................................................................

Lista cuprinzând operaþiunile dupã care se face recepþia þiþeiului din þarã
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Operaþiunea

Mãsurarea înãlþimii, temperaturii lichidului din rezervoare
ºi determinarea cantitãþii
Luarea probelor
Determinarea densitãþii ºi corecþia acesteia la temperatura
lichidului din rezervor la primire ºi predare

STAS

1165/66
41/78
35/81
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Nr.
crt.

4.
5.
6.
7.

Operaþiunea

STAS

Determinarea conþinutului de apã plus sediment prin centrifugare,
precum ºi a conþinutului de apã prin metoda distilãrii
Determinarea conþinutului de cloruri
Determinarea punctului de congelare
Determinarea viscozitãþii þiþeiului

Expeditor,
...............................................

24/1/89
24/2/89
1166/89
39/80
117/87

Transportator,
...............................................
ANEXA C2
la norme

UNITATEA .........................................................................

Lista cuprinzând operaþiunile ºi stasurile conform cãrora se face recepþia gazolinei
Nr.
crt.

Operaþiunea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Luarea probelor
Determinarea temperaturii finale de distilare
Determinarea presiunii de vapori VPD 3
Determinarea umiditãþii în gazolinã prin metoda Karl-Fisher
Determinarea conþinutului de gume actuale
Determinarea culorii
Determinarea densitãþii cu VPD 3

Expeditor,
...............................................

STAS

41/78
SR ISO 3405/98
NT 310-0
SR ISO 760/94
SR EN 26246/96
34/67
NT 312-0

Transportator,
...............................................
ANEXA C3
la norme

UNITATEA .........................................................................

Lista cuprinzând operaþiunile conform cãrora se face recepþia condensatului
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operaþiunea

STAS

Mãsurarea înãlþimii ºi temperaturii lichidului din rezervoare
ºi determinarea cantitãþii
Luarea probelor
Determinarea densitãþii ºi corecþia acesteia la temperatura lichidului
din rezervor la primire ºi predare
Determinarea conþinutului de apã ºi sediment prin centrifugare,
precum ºi a conþinutului de apã prin metoda distilãrii
Determinarea conþinutului de cloruri
Determinarea punctului de congelare

Expeditor,
...............................................

1165/66
41/78
35/81
24/1/89
24/2/89
1166/89
39/80

Transportator,
...............................................
ANEXA C4
la norme

UNITATEA .........................................................................

Lista cuprinzând operaþiunile conform cãrora se face recepþia þiþeiului din import
Nr.
crt.

Operaþiunea

1.
2.

Mãsurarea înãlþimii ºi temperaturii lichidului din rezervoare
Luarea probelor

3.

Determinarea densitãþii

ASTM-D

1250/90
4057/95
AP.13.3
5002/89,
1298/90
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Nr.
crt.

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

Operaþiunea

Determinarea
Determinarea
Determinarea
Determinarea
Determinarea
Determinarea

ASTM-D

conþinutului de apã prin metoda distilãrii
conþinutului de cloruri
punctului de congelare
viscozitãþii cinematice
sedimentului prin extracþie
conþinutului de sulf

95/90
P.77/79
97/96
445/96
473/95
129/91
sau 1552-90

Determinarea cantitãþii nete de þiþei dupã metoda ASTM
cu tabelele 53A, 54A

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................
ANEXA D1
la norme

UNITATEA .........................................................................

Buletin de analizã
Nr. .............................................. din ...........................................
Þiþei (proba: din rez. nr. ) .............................................................
Predat de ......................................................................................
Proces-verbal de predare-primire nr. ..........................................
Mãsura stocului .............................................................................
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Caracteristici tehnice calitative

Valorile determinate

Temperatura þiþeiului în rez. (¼C)
Densitate
în laborator
(kg/cm3)
la temperatura rezervorului
Impuritãþi
conþinut în apã
(%)
conþinut în cloruri

4.
5.
6.
7.
Prezentul buletin constituie atestarea legalã a îndeplinirii condiþiilor de calitate de cãtre produsul
livrat în conformitate cu Legea nr. 7/1977.
Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................
ANEXA D2
la norme

UNITATEA ...............................................................................

Depozitul .......................................
Bon provizoriu nr. ........................
Pentru rez. nr. ..............................
(predare-primire þiþei)
Predãtor ..................................................................................
Primitor ....................................................................................
Ora ...........................................................................................
Înãlþimea
(cm)
iniþial .......................................................
lichidului
(cm)
final .........................................................
Temperatura lichidului în rez. (¼C) ........................................
Densitate (kg/cm3) ..................................................................
Apã (%)
Ñ centrifugã
Ñ ASTM
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Analiza de laborator

impuritãþi mecanice (%) .........................
Sare (kg/vag.) ........................................
Total impuritãþi (%) ................................

Am predat,
...............................................

Am primit,
...............................................

ANEXA D3
la norme
UNITATEA .........................................................................

Data ................................ anul ........................
Proces-verbal de predare a þiþeiului
Predãtor .......................................... Primitor ...........................................
Semnificaþia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
A Ñ Densitatea
B Ñ Temperatura (grade Celsius)
C Ñ Sedimente

Expeditor,
...........................

Transportator,
........................
ANEXA D4
la norme

UNITATEA .........................................................................

Proces-verbal de predare-primire a þiþeiului din import
nr. .......... din...........................
Semnificaþia coloanelor din tabelul de mai jos este urmãtoarea:
A Ñ Mãsura (cm)
B Ñ Temperatura rezervorului (grade Celsius)
C Ñ Numãrul raportului de încercare
D Ñ Densitate la 15 grade Celsius (kg/l)
E Ñ Impuritãþi totale (%g)
F Ñ Volumul total litri (calibrare)
G Ñ Deplasarea capacului (litri)
H Ñ Volumul total corectat (litri)
I Ñ Factorul de corecþie a volumului (tabelul nr. 54A)
J Ñ Volumul total standard (litri)
K Ñ Cantitatea brutã (kg)
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Expeditor,

Transportator,

...............................................

...............................................

ANEXA Nr. 2
la contractul-cadru
DEFINIÞII

Ñ act adiþional Ñ actul scris, încheiat între pãrþile contractante, prin care se aduc amendamente, modificãri sau
completãri la prezentul contract-cadru;
Ñ an calendaristic Ñ perioada de 12 luni începând cu
1 ianuarie ºi încheindu-se la 31 decembrie;
Ñ an contractual Ñ perioada de 12 luni calculate de la
data intrãrii în vigoare a prezentului contract-cadru;
Ñ balanþã Ñ documentul care reflectã evoluþia
cantitãþilor de þiþei primite, pompate ºi predate pe o perioadã determinatã;
Ñ bon provizoriu Ñ documentul primar de primire ºi
predare a þiþeiului, care atestã parametrii iniþiali (înãlþimea
lichidului, temperatura, densitatea, impuritãþile mecanice ºi
conþinutul de sare) ce vor fi folosiþi ulterior pentru determinarea masei nete (kg);
Ñ buletin de analizã Ñ certificatul de calitate care atestã
proprietãþile fizico-chimice ale þiþeiului care va fi transportat;
Ñ contract Ñ actul juridic civil încheiat între expeditor ºi
transportator pentru transportul þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid;
Ñ condensat Ñ amestec de hidrocarburi gazoase ºi
lichide, constituite din produse cu tensiune joasã de vapori,
ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele
de predare, la anumiþi parametrii de presiune ºi temperaturã;
Ñ consolidare Ñ menþinerea obligaþiei de platã a expeditorului în scopul evitãrii unor pierderi financiare ulterioare;
Ñ consum tehnologic normat Ñ cota procentualã din
cantitatea primitã, admisã de pãrþile contractante ca pierdere pe timpul transportului;
Ñ consum tehnologic efectiv Ñ limita cantitativã în
minus, determinatã prin intermediul inventarierii stocului,
þinându-se seama de cantitãþile primite, cantitãþile predate ºi
de stocul iniþial de þiþei;
Ñ densitate Ñ masa pe unitate de volum la temperatura de 15¼C sau 20¼C, exprimatã în kg/m3;

Ñ durata contractului Ñ perioada pentru care se încheie
contractul;
Ñ expeditor Ñ persoana juridicã pentru care se efectueazã primirea, depozitarea, transportul ºi predarea þiþeiului,
gazolinei, condensatului ºi etanului lichid;
Ñ etan Ñ hidrocarbura obþinutã prin separarea gazelor
de sondã, ce trebuie transportatã sub formã lichidã de la
punctul de primire la punctul de predare la anumiþi parametri de presiune ºi debit;
Ñ forþã majorã Ñ evenimentul independent de voinþa
pãrþilor, imprevizibil ºi insurmontabil, apãrut dupã încheierea
contractului, care determinã dispariþia bunurilor sau împiedicã pãrþile sã îºi execute obligaþiile asumate;
Ñ gazolinã Ñ fracþiune petrolierã lichidã, sub presiune,
cuprinzând hidrocarburi C1 Ö C15, rezultatã din degazolinarea gazelor prin diferite procedee;
Ñ notificare Ñ orice comunicare având legãturã cu contractul, fãcutã în scris celeilalte pãrþi ºi transmisã prin fax
sau prin scrisoare recomandatã. Data notificãrii este data
confirmãrii de primire a faxului sau data depunerii la poºtã
a scrisorii recomandate;
Ñ pãrþi contractante Ñ expeditorul ºi transportatorul;
Ñ proces-verbal de predare-primire Ñ documentul care
atestã calitatea ºi cantitatea þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid predate, respectiv primite;
Ñ produse Ñ þiþei, gazolinã, condensat ºi etan lichid;
Ñ punct de primire Ñ locul nominalizat de expeditor, în
care transportatorul primeºte cantitativ ºi calitativ þiþeiul,
gazolina, condensatul ºi etanul lichid;
Ñ punct de predare Ñ locul nominalizat de expeditor, în
care transportatorul predã cantitativ ºi calitativ þiþeiul, gazolina, condensatul ºi etanul lichid;
Ñ rafinãrii oprite Ñ nefuncþionarea acestora determinatã
de reviziile ºi opririle prevãzute sã aibã loc la instalaþiile de
prelucrare ºi la rampele de descãrcare;
Ñ Sistem naþional de transport Ñ ansamblul actual de
conducte ºi staþii de pompare, precum ºi instalaþiile, echi-
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pamentele ºi dotãrile aferente, care asigurã preluarea,
depozitarea, transportul ºi predarea þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid între punctele de primire ºi
punctele de predare;
Ñ STAS Ñ standardul elaborat de Institutul Român de
Standardizare;
Ñ stoc de operare Ñ stocul ocupat de produsul transportat la un moment dat, care poate fi exprimat în unitãþi
volumetrice sau gravimetrice, având un caracter de permanenþã;
Ñ stoc fizic Ñ cantitatea de þiþei, gazolinã, condensat ºi
etan lichid existentã în conducte sau rezervoare aflate în
proprietatea ori custodia transportatorului;

Ñ transport Ñ activitatea de primire, depozitare,
condiþionare, pompare ºi predare a þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid;
Ñ transportator Ñ persoanã juridicã românã care efectueazã primirea, depozitarea, transportul ºi predarea þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid la rafinãrie;
Ñ þiþei Ñ amestec de hidrocarburi lichide, care se
poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos ºi
asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la
punctele de predare, la anumiþi parametri de presiune ºi
temperaturã;
Ñ trimestru Ñ perioada de 3 luni consecutive a anului
calendaristic, începând cu 1 ianuarie.

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................
ANEXA Nr. 3
la contractul-cadru

UNITATEA ..........................................................................
PROGRAM DE TRANSPORT

pentru anul ..................................
Ñ tone Ñ
Nr.
crt.

Punctul
de primire

Sortimentul

Punctul
Total
de predare
an

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Expeditor,
...............................................

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Transportator,
...............................................

ANEXA Nr. 4
la contractul-cadru
UNITATEA .........................................................................
LIMITELE MAXIME

admise drept consumuri tehnologice pentru activitãþile de primire, depozitare,
transport ºi predare a þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

þiþei din þarã
þiþei marin
þiþei din import
gazolinã
condensat

=
=
=
=
=

...............%
...............%
...............%
...............%
...............%

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................

UNITATEA .........................................................................
ANEXA Nr. 5
la contractul-cadru
SITUAÞIA

privind spaþiul de depozitare a gazolinei ºi a etanului în caz de avarii
Nr.
crt.

Produsul

Expeditor,
...............................................

Punctul
de depozitare

Capacitatea
(t)

Transportator,
...............................................
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ANEXA Nr. 6
la contractul-cadru
UNITATEA .........................................................................

LISTA

cuprinzând documentele ºi termenele de transmitere
Nr.
crt.

Denumirea documentului

Termenul de transmitere

1. Predarea þiþeiului, gazolinei,
condensatului ºi etanului lichid
2. Program de predare a produselor
destinate prelucrãrii
3. Graficul transportului þiþeiului ºi
gazolinei cu cazane CF
4. Balanþa de transport al þiþeiului
ºi gazolinei cu cazane CF, lunarã
ºi cumulat pe an
5. Raport de sintezã privind activitatea
de transport al þiþeiului pe conductã
ºi CFR
6. Balanþa de transport al produselor,
lunarã ºi la schimbarea preþului
produselor ºi cumulat pe an

Întocmit de

a doua zi a decadei

transportator

15 zile lucrãtoare înainte
de începerea lunii
cu 15 zile înainte de
începerea lunii
a opta zi lucrãtoare
a lunii urmãtoare

expeditor

zilnic (telefon/fax)

transportator

a opta zi lucrãtoare
a lunii urmãtoare

transportator

Expeditor,
...............................................

expeditor
transportator

Transportator,
...............................................

ANEXA Nr. 7.1*)
la contractul-cadru
BALANÞA (MIªCAREA)

þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului lichid

Transportator,
.............................................

*) Anexa nr. 7.1 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 7.2*)
la contractul-cadru

BALANÞA (MIªCAREA)

þiþeiului transportat pe reþeaua de conducte pentru þiþeiul din import

Transportator,
.............................
*) Anexa nr. 7.2 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 8
la contractul-cadru
UNITATEA .........................................................................
DATORIA RESTANTÃ

a expeditorului faþã de transportator la data de ..........................
Nr.
facturii

Data
emiterii

Data
primirii

Data
scadenþei

Valoarea
facturatã
(lei)

Valoarea
facturii
(euro)

Observaþii

TOTAL:

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................
ANEXA Nr. 9
la contractul-cadru

UNITATEA .........................................................................
GRAFIC DE EªALONARE

a datoriilor restante ale expeditorului faþã de transportator
Luna

Datoria curentã
(euro)

Majorãri

Total

TOTAL:

Expeditor,
...............................................

Transportator,
...............................................

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
privind mãsurile ce trebuie luate pentru circulaþia autovehiculelor cu masa totalã maximã
autorizatã mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zãpadã, gheaþã sau polei
Având în vedere prevederile art. 181 pct. 14 din Regulamentul de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 85/2003,
pentru desfãºurarea normalã a activitãþii de transport rutier pe drumurile publice ºi pentru prevenirea producerii
evenimentelor rutiere pe timp de iarnã,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Pentru prevenirea producerii evenimentelor
Art. 2. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie
rutiere autovehiculele având masa totalã maximã autorizatã contravenþie, se constatã ºi se sancþioneazã conform premai mare de 3,5 tone, care se deplaseazã pe drumurile
publice acoperite cu zãpadã, gheaþã sau polei, vor fi echi- vederilor art. 226 din Regulamentul de aplicare a
pate cu lanþuri montate pe roþi sau cu alte echipamente Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privind
antiderapante omologate.
circulaþia pe drumurile publice, aprobat prin Hotãrârea
(2) Prevederile alin. (1) se vor aplica în zilele ºi pe dru- Guvernului nr. 85/2003.
murile publice stabilite în comunicatele Comandamentului
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
central de iarnã din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei.
al României, Partea I.
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 19 februarie 2003.
Nr. 233.
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ACTE

ALE

39

COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURÃRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Normelor privind forma ºi conþinutul rapoartelor financiare,
inclusiv ale raportului privind asigurãrile de viaþã, precum ºi informaþiile,
documentele ºi certificãrile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte,
puse în aplicare prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurãrilor nr. 13/2001
În temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor,
ca urmare a Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din data de 4 februarie 2003, prin care
s-au dispus modificarea ºi completarea Normelor privind forma ºi conþinutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului
privind asigurãrile de viaþã, precum ºi informaþiile, documentele ºi certificãrile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte,
preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele privind forma ºi conþinutul rapoartelor
financiare, inclusiv ale raportului privind asigurãrile de viaþã,
precum ºi informaþiile, documentele ºi certificãrile necesare
pentru întocmirea acestor rapoarte, puse în aplicare prin
Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor nr. 13/2001, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 alineatul (1) litera a) va avea urmãtorul
cuprins:
”a) situaþiile financiare anuale, în forma prevãzutã de
reglementãrile contabile în vigoare, ºi formularele de
raportãri contabile la 30 iunie;Ò
2. Articolul 2 alineatul (1) litera i) va avea urmãtorul
cuprins:
”i) raportarea privind activitatea de asigurare obligatorie
de rãspundere civilã pentru pagube produse terþilor prin
accidente de autovehicule ºi a altor asigurãri obligatorii,
potrivit dispoziþiilor ºi machetelor prevãzute de normele specifice acestor asigurãri;Ò
3. Articolul 2 alineatul (1) litera j) va avea urmãtorul
cuprins:
”j) situaþia activelor lichide ºi a obligaþiilor certe pe termen scurt pentru asigurãri generale, aºa cum sunt prezentate în norme, sumele de rãscumpãrare pentru contractele
la care este garantatã o valoare de rãscumpãrare, sumele
asigurate pentru asigurãrile care acoperã riscul de deces
pentru asigurãrile de viaþã, precum ºi a coeficientului de
lichiditate, în forma prevãzutã în anexa nr. 8, distinct pentru
asigurãri generale ºi asigurãri de viaþã;Ò
4. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera k) se introduce
litera l) cu urmãtorul cuprins:
”l) raportãri privind acoperirea riscurilor de catastrofã
cuprinzând lista reasigurãtorilor ºi tipul contractelor de
reasigurare încheiate pe fiecare clasã de asigurãri, precum

ºi alte elemente prezentate în forma prevãzutã în anexa
nr. 12;Ò
5. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera l) se introduce
litera m) cu urmãtorul cuprins:
”m) situaþia rezervelor tehnice constituite ºi a activelor
care le reprezintã, investite în þarã ºi în strãinãtate, conform formularelor 4 ºi 5 din anexa nr. 1.Ò
6. Articolul 2 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Raportãrile prevãzute la alin. (1) lit. a)Ñf) ºi k) se
vor transmite anual, în termen de 4 luni de la încheierea
exerciþiului financiar, exceptând raportãrile contabile de la
30 iunie, care se vor transmite semestrial la termenele stabilite prin norme, raportãrile prevãzute la lit. i), l) ºi m) vor
fi transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor
trimestrial, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare încheierii
trimestrului, iar raportãrile prevãzute la alin. (1) lit. g), h) ºi
j) se vor transmite lunar pânã la data de 25 a lunii
urmãtoare.Ò
7. Dupã articolul 3 se introduce articolul 3 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 3 1 . Ñ Asigurãtorii sunt obligaþi sã aducã la
cunoºtinþã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în
timpul anului, în termen de 48 de ore, urmãtoarele:
Ñ deschiderea/închiderea de sucursale ºi/sau de puncte
de lucru, inclusiv adresele, numerele de telefon ºi persoanele de contact;
Ñ intenþia de a înceta vânzarea temporarã sau definitivã a unui anumit produs de asigurare, precum ºi intenþia
de reluare a vânzãrii;
Ñ schimbarea auditorului financiar;
Ñ neîndeplinirea obligaþiei de platã din lipsã de disponibilitãþi;
Ñ constituirea rezervelor tehnice sub nivelul minim, precum ºi modificarea privind dispersia plasamentelor activelor
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admise sã reprezinte rezervele tehnice stabilite prin
Normele nr. 5/2001 privind metodologia de calcul ºi de evidenþã a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de
asigurãri generale, puse în aplicare prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 5/2001,
republicate, respectiv prin Normele privind condiþiile pentru
administrarea fondului asigurãrilor de viaþã, investiþiile ºi
evaluarea activelor, precum ºi calculul rezervelor matematice, aprobate prin Ordinul preºedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor nr. 9/2001;
Ñ orice modificare sub 1,5 a gradului de solvabilitate
determinat potrivit Normelor privind insolvabilitatea asigurãtorului ºi administratorului special, aprobate prin Ordinul

preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor
nr. 12/2001;
Ñ valoarea participaþiilor la o altã entitate, când se
depãºeºte pragul de 10% din capitalul social al entitãþii;
Ñ obligaþiile provenind din credite, inclusiv împrumuturile în cadrul grupului, când se depãºesc 5% din capitalul
social al societãþii.Ò
8. Formularul 4 din anexa nr. 1 ºi formularul 3 din
anexa nr. 2 se vor înlocui cu formularul 4 din prezentul
ordin ºi se introduce formularul 5.
9. Anexele nr. 5, 6, 7 ºi 8 se modificã conform anexelor
la prezentul ordin ºi se introduce anexa nr. 12.
Art. II. Ñ Formularele 2 ºi 3 din anexa nr. 1 se vor
transmite pe fiecare clasã de asigurãri de viaþã împreunã
cu centralizatorul acestora.

Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Criºan

Bucureºti, 7 februarie 2003.
Nr. 3.102.

ANEXA Nr. 1

Formularul 4
SITUAÞIA

activelor care reprezintã rezervele tehnice
Active investite în þarã
Natura activelor

Valoarea activului
Lei

Valutã

1. Titluri de stat pe fiecare bancã comercialã
care administreazã instrumentele de aceastã
naturã, cu specificarea scadenþei
2. Titluri emise de autoritãþi ale administraþiei
publice locale
3. Acþiunile cotate pe societatea la care s-au
investit
4. Obligaþiuni cotate ºi alte titluri cu venit fix pe
societatea la care s-au achiziþionat
5. Depozite bancare pe fiecare bancã comercialã care administreazã instrumentele de
aceastã naturã:
a) la vedere;
b) la termen (cu specificarea scadenþei ºi
procentului de dobândã bonificat)
6. Disponibilitãþi în casierie
7. Terenuri sau construcþii
8. Alte active, cu specificarea tipului de activ
TOTAL:

Evaluarea activelor admise sã reprezinte rezervele tehnice aferente asigurãrilor de viaþã ºi
care sunt pãstrate în þarã se va face cu respectarea prevederilor art. 1 ºi 2 din ordinele preºedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2001 ºi 1/2002, cu excepþia depozitelor bancare în
lei, care se evalueazã la valoarea nominalã la care se adaugã dobânda la vedere calculatã pentru
perioada scursã de la data constituirii depozitului pânã la data evaluãrii.
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Formularul 5
ACTIVE INVESTITE ÎN STRÃINÃTATE
Natura activelor

Valoarea activului
Lei

Valutã

Obligaþiuni guvernamentale
Acþiuni cotate pe societatea la care s-au investit acestea
Obligaþiuni cotate ºi alte titluri cu venit fix pe
societatea la care s-au achiziþionat
Disponibilitãþi în conturi la bãnci din strãinãtate
Terenuri ºi construcþii
Alte active, cu specificarea tipului de activ
TOTAL:

ANEXA Nr. 5

INFORMAÞII PRIVIND ANGAJAÞII

Ñ mii lei Ñ
Cu carte de muncã pe perioadã
determinatã
nedeterminatã

Total

Colaboratori

Nr. de angajaþi
Fond de salarii Ñ total
Salariu maxim

x

x

Salariu mediu

x

x

Alte drepturi de personal

ANEXA Nr. 6
RAPORTARE

privind virarea contribuþiei la Fondul de protejare a asiguraþilor
Ñ lei Ñ

Luna

Totalul volumului
de prime brute încasate
din activitatea de asigurare
directã ºi coasigurare,
conform balanþei, la care
se aplicã procentul

Fondul de
protejare
a asiguraþilor
datorat

Suma
viratã

Dobânda
(Majorãri)

Penalitãþile

Documentul/
data

ANEXA Nr. 7
RAPORTARE

privind virarea taxei de funcþionare
Ñ lei Ñ

Luna

Totalul volumului de
prime brute de asigurare/
comisioane, aferente
tipului de activitate pentru
care a fost autorizatã,
la care se aplicã procentul

Taxa
de
funcþionare
datoratã

Suma
viratã

Dobânda
(Majorãri)

Penalitãþile

Documentul/
data
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ANEXA Nr. 8

SITUAÞIA

activelor lichide reprezentate de titluri de stat, depozite bancare, în lei ºi valutã,
disponibilitãþile în conturi curente ºi în casierie, în lei ºi valutã, a obligaþiilor certe pe termen scurt
reprezentate de rezerva de daune ºi rezerva de daune neavizate, precum ºi a coeficientului de lichiditate,
la data de ...........................................
A. Titluri de stat:
a) pentru asigurãri generale
b) pentru asigurãri de viaþã
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Denumirea
societãþii bancare

Data
cumpãrãrii

Data
scadenþei

Valoarea
de achiziþie

Valoarea
dobânzii

Valoarea
totalã

0

1

2

3

4

5

6

Total societate bancarã

x

x

Total titluri

x

x

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOTÃ:

Se vor raporta numai titlurile de stat negrevate de sarcini.

B. Depozite bancare în lei:
a) pentru asigurãri generale
b) pentru asigurãri de viaþã
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Denumirea
societãþii bancare

Data
constituirii

Data
scadenþei

Valoarea
depozitului

0

1

2

3

4

Total societate bancarã

x

x

Total depozite

x

x

1.
2.
3.
4.

NOTÃ:

Se vor raporta numai depozitele bancare negrevate de sarcini.
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C. Depozite bancare în valutã:
a) pentru asigurãri generale
b) pentru asigurãri de viaþã

Nr.

Denumirea

Data

Data

Denumirea

crt.

societãþii bancare

constituirii

scadenþei

valutei

0

1

2

3

Total societate bancarã

x

x

Total depozite

x

x

Valoarea
depozitului
în valutã

în lei

Ñ mii Ñ

Ñ mii Ñ

5

6

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOTÃ:

Se vor raporta numai depozitele bancare negrevate de sarcini.
Valoarea depozitului bancar raportatã va fi stabilitã pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naþionalã a
României la constituire sau a celui valabil la data închiderii ultimului exerciþiu financiar, dupã caz.

D. Depozite bancare totale ºi gradul de dispersie:
a) pentru asigurãri generale
b) pentru asigurãri de viaþã
Ñ mii lei Ñ
Nr.

Denumirea

Valoarea

Ponderea depozitelor bancare

crt.

societãþii bancare

depozitelor

la o societate bancarã în total depozite

0

1

2

3

1.

Societatea bancarã

2.

Societatea bancarã

3.

Societatea bancarã

4.

Total depozite

100%

NOTÃ: Se vor evidenþia distinct depozitele deþinute la societãþi bancare din cadrul grupului.
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E. Disponibilitãþi în conturi curente ºi în casierie
a) pentru asigurãri generale
b) pentru asigurãri de viaþã

Nr.
crt.

Denumirea
societãþii bancare

0

1

Disponibilitãþi în
conturi curente
în valutã
în lei
Ñ mii Ñ
Ñ mii Ñ
2

3

Disponibilitãþi
în casierie
în valutã
în lei
Ñ mii Ñ
Ñ mii Ñ
4

5

1.

Societatea bancarã

x

x

2.

Societatea bancarã

x

x

3.

Casierie

4.

TOTAL:

x

Total
disponibilitãþi
Ñ mii lei Ñ
6

x

NOTÃ:

În col. 2 ºi 4 valuta va fi exprimatã în echivalent lei la cursul de schimb oficial al Bãncii Naþionale a României
valabil în ultima zi lucrãtoare a perioadei de raportare.

F. Obligaþiile certe pe termen scurt:
a) pentru asigurãri generale

1. rezerva de daune avizate, în mii lei
2. rezerva de daune neavizate, în mii lei
b) pentru asigurãri de viaþã

3. 10% din sumele de rãscumpãrare pentru contractele la care este garantatã o valoare de rãscumpãrare Ñ
mii lei;
4. 0,5% din sumele asigurate pentru asigurãrile ce acoperã riscul de deces (asigurãri de deces, asigurãri mixte
de viaþã) Ñ mii lei.

G. Coeficientul de lichiditate:
a) pentru asigurãri generale:

Aa + Da + Ea
³ 0,5
Fa1 + Fa2
b) pentru asigurãri de viaþã:

Ab + Db + Eb
³ 1
Fb3 + Fb4
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ANEXA Nr. 12

SOCIETATEA .........................................
RAPORTARE

privind acoperirea riscurilor de catastrofã
trimestrul ÉÉ
Ñ Numãrul de contracte nou-încheiate în trimestrul de raportare, pe clase de asigurãri
Ñ Numãrul total de contracte în vigoare
Ñ Contractele de reasigurare în vigoare: reasigurãtorul, tipul contractului, limita de acoperire
ºi notele de acoperire ale brokerului, dovada plãþii reasigurãtorului
1. Rezerva de catastrofã
Ñ mii lei Ñ
Clasa de asigurãri

Prime brute subscrise

Rezerva de catastrofã constituitã

TOTAL:

2. Acumularea maximã
Ñ mii lei Ñ
Suma maximã asiguratã
Clasa
de asigurãri

Contracte care
includ riscuri
de catastrofã

Aferentã
riscurilor
de catastrofã

Cedarea
în reasigurare

Suma asiguratã
netã

TOTAL:

3. Expunerea maximã
Ñ mii lei Ñ
Clasa
de asigurãri

Dauna
maximã posibilã

Dauna acoperitã
de reasigurãtor

Dauna acoperitã
de societate

TOTAL:
NOTÃ:

Toate informaþiile solicitate în raportare fac referire la contractele care acoperã ºi riscul de
catastrofã.
«
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RECTIFICÃRI

În anexele nr. 3/16/29, nr. 3/16/30 ºi nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 ºi nr. 863 bis din 29 noiembrie 2002, se fac
urmãtoarele rectificãri:
Ñ La anexa nr. 3/16/29, Lista sintezã a cheltuielilor de investiþii:
Ñ la pag. 1, TOTAL, rândul 1, TOTAL din care:, coloana 2, în loc de ”4.902.045.139Ò se va citi
”4.936.602.139Ò;
Ñ la pag. 1, TOTAL, rândul 1, Buget de stat, coloana 7, în loc de ”3.003.638.120Ò se va citi
”3.038.195.120Ò;
Ñ la pag. 1, TOTAL, chelt. în 2002 (program), rândul 3, TOTAL din care:, coloana 2, în loc de
”758.155.413Ò se va citi ”770.212.413Ò;
Ñ la pag. 1, TOTAL, chelt. în 2002 (program), rândul 3, Buget de stat, coloana 7, în loc de
”360.994.338Ò se va citi ”373.051.338Ò;
Ñ la pag. 1, TOTAL, program 2003, rândul 4, TOTAL din care:, coloana 2, în loc de ”1.299.373.647Ò
se va citi ”1.321.873.647Ò;
Ñ la pag. 1, TOTAL, program 2003, rândul 4, Buget de stat, coloana 7, în loc de ”522.499.103Ò se
va citi ”544.999.103Ò;
Ñ la pag. 2, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, rândul 1, TOTAL din care:, coloana 2, în loc de
”3.062.126.119Ò se va citi ”3.096.683.119Ò;
Ñ la pag. 2, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, rândul 1, Buget de stat, coloana 7, în loc de
”1.163.719.100Ò se va citi ”1.198.276.100Ò;
Ñ la pag. 2, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, chelt. în 2002 (program), rândul 3, TOTAL din
care:, coloana 2, în loc de ”512.148.065Ò se va citi ”524.205.065Ò;
Ñ la pag. 2, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, chelt. în 2002 (program), rândul 3, Buget de stat,
coloana 7, în loc de ”114.986.990Ò se va citi ”127.043.990Ò;
Ñ la pag. 2, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, program 2003, rândul 4, TOTAL din care:,
coloana 2, în loc de ”991.955.564Ò se va citi ”1.014.455.564Ò;
Ñ la pag. 2, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, program 2003, rândul 4, Buget de stat, coloana 7,
în loc de ”215.081.020Ò se va citi ”237.581.020Ò;
Ñ la pag. 2, Cap. 51.01 AUTORITÃÞI PUBLICE, rândul 1, TOTAL din care:, coloana 2, în loc de
”3.872.880.416Ò se va citi ”3.907.437.416Ò;
Ñ la pag. 2, Cap. 51.01 AUTORITÃÞI PUBLICE, rândul 1, Buget de stat, coloana 7, în loc de
”2.614.346.587Ò se va citi ”2.648.903.587Ò;
Ñ la pag. 2, Cap. 51.01 AUTORITÃÞI PUBLICE, chelt. în 2002 (program), rândul 3, TOTAL din care:,
coloana 2, în loc de ”548.841.075Ò se va citi ”560.898.075Ò;
Ñ la pag. 2, Cap. 51.01 AUTORITÃÞI PUBLICE, chelt. în 2002 (program), rândul 3, Buget de stat,
coloana 7, în loc de ”325.720.000Ò se va citi ”337.777.000Ò;
Ñ la pag. 2, Cap. 51.01 AUTORITÃÞI PUBLICE, program 2003, rândul 4, TOTAL din care:, coloana 2,
în loc de ”736.043.354Ò se va citi ”758.543.354Ò;
Ñ la pag. 2, Cap. 51.01 AUTORITÃÞI PUBLICE, program 2003, rândul 4, Buget de stat, coloana 7, în
loc de ”365.050.000Ò se va citi ”387.550.000Ò;
Ñ la pag. 3, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, rândul 1, TOTAL din care:, coloana 2, în loc de
”2.148.780.416Ò se va citi ”2.183.337.416Ò;
Ñ la pag. 3, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, rândul 1, Buget de stat, coloana 7, în loc de
”890.246.587Ò se va citi ”924.803.587Ò;
Ñ la pag. 3, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, chelt. în 2002 (program), rândul 3, TOTAL din
care:, coloana 2, în loc de ”335.941.075Ò se va citi ”347.998.075Ò;
Ñ la pag. 3, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, chelt. în 2002 (program), rândul 3, Buget de stat,
coloana 7, în loc de ”112.820.000Ò se va citi ”124.877.000Ò;
Ñ la pag. 3, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, program 2003, rândul 4, TOTAL din care:,
coloana 2, în loc de ”465.043.354Ò se va citi ”487.543.354Ò;
Ñ la pag. 3, C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIÞII, program 2003, rândul 4, Buget de stat, coloana 7,
în loc de ”94.050.000Ò se va citi ”116.550.000Ò.
Ñ La anexa nr. 3/16/30, fiºã cod 16.51.01.02.a:
Ñ la pag. 1, C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRÃRILOR, pct. 3 Valoarea decontatã pânã în 2002
(în mii lei), se introduce ”12.057.000Ò;
Ñ la pag. 1, C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRÃRILOR, pct. 3.2 prevãzutã în programul pe anul
2002, se introduce ”12.057.000Ò;
Ñ la pag. 2, C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRÃRILOR, pct. 4 Valoarea rãmasã de executat (în
mii lei), la data de 31.12.2002, în loc de ”107.500.000Ò se va citi ”130.000.000Ò;
Ñ la pag. 2, C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRÃRILOR, pct. 4.1 PROGRAM 2003, în loc de
”2.500.000Ò se va citi ”25.000.000Ò;
Ñ la pag. 2, D. DATA PRIVIND SURSELE DE FINANÞARE ALE INVESTIÞIEI ªI COSTURILE DE
FUNCÞIONARE ªI DE ÎNTREÞINERE DUPÃ PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE, pct. 1 Total surse de finanþare a
investiþiei, coloana TOTAL, în loc de ”107.500.000Ò se va citi ”142.057.000Ò;
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Ñ la pag. 2, D. DATA PRIVIND SURSELE DE FINANÞARE ALE INVESTIÞIEI ªI COSTURILE DE
FUNCÞIONARE ªI DE ÎNTREÞINERE DUPÃ PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE, pct. 1 Total surse de finanþare a
investiþiei, coloana CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2), se introduce ”12.057.000Ò;
Ñ la pag. 2, D. DATA PRIVIND SURSELE DE FINANÞARE ALE INVESTIÞIEI ªI COSTURILE DE
FUNCÞIONARE ªI DE ÎNTREÞINERE DUPÃ PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE, pct. 1.5 Buget de stat, coloana
CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2), se introduce ”12.057.000Ò;
Ñ la pag. 2, D. DATA PRIVIND SURSELE DE FINANÞARE ALE INVESTIÞIEI ªI COSTURILE DE
FUNCÞIONARE ªI DE ÎNTREÞINERE DUPÃ PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE, pct. 1 Total surse de finanþare a
investiþiei, coloana PROGRAM 2003 (C4.1), în loc de ”2.500.000Ò se va citi ”25.000.000Ò;
Ñ la pag. 2, D. DATA PRIVIND SURSELE DE FINANÞARE ALE INVESTIÞIEI ªI COSTURILE DE
FUNCÞIONARE ªI DE ÎNTREÞINERE DUPÃ PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE, pct. 1.5 Buget de stat, coloana
PROGRAM 2003 (C4.1), în loc de ”2.500.000Ò se va citi ”25.000.000Ò.
Ñ La anexa nr. 4, ”Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2003Ò, în coloana ”Instituþii de culturã preluate de autoritãþile localeÒ, la nr. crt. 42, MUNICIPIUL BUCUREªTI,
în loc de ”14.902.500Ò se va citi ”14.992.500Ò.
«
La Decizia Curþii Constituþionale nr. 349 din 10 decembrie 2002 referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. (1) lit. a) ºi alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopþiei, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 87/1998, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ în titlu, în loc de: ”...10 noiembrie 2002...Ò se va citi: ”...10 decembrie 2002...Ò.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2003
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

românã
românã,
maghiarã

ºi alte

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

710
50

7.900.000
1.480.000

1.975.000
Ñ

2.172.500
Ñ

2.389.750
Ñ

2.628.750
Ñ

250
300
700
2.100
250
4
12

6.585.000
10.380.000
2.105.000
8.900.000
8.195.000
2.070.000
3.450.000

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
517.500
862.500

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
569.250
948.750

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
626.150
1.043.600

1.646.250
2.595.000
526.250
2.225.000
2.048.750
688.750
1.147.950

1
1
12

520.000
390.000
2.075.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ ELIDA Ñ S.R.L.
Ñ Braºov, str. Bisericii Române nr. 92
(telefon/fax: 0268/47.74.64)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

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: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158/12.III.2003 conþine 48 de pagini.
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