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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Mare Ofiþer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ºi ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului culturii ºi cultelor,
în semn de apreciere pentru talentul artistic deosebit ºi contribuþia
însemnatã la promovarea unei picturi moderne atât în þarã, cât ºi peste
hotare, unde a reprezentat cu cinste ºcoala româneascã de picturã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare
Ofiþer, categoria C ”Artele plasticeÒ, domnului Aurel Cojan, pictor, Republica
Francezã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 2 martie 2004.
Nr. 89.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

DECIZIE
privind încetarea concesiunii activitãþilor miniere de explorare
a argilei caolinoase din perimetrul ªerbota
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003 ºi al Deciziei primului-ministru nr. 353/2001,
având în vedere:
Ñ art. 31 lit. c) din Legea minelor nr. 85/2003;
Ñ Nota DGGECRRMIE nr. 300.146 din 13 februarie 2004;
Ñ Nota de constatare nr. 30 din 9 februarie 2004 emisã de CIT Oradea,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Concesiunea activitãþilor miniere de explorare
din perimetrul ªerbota, judeþul Bihor, convenitã prin Licenþa
de concesiune pentru explorare nr. 2.977/2001, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate

de concedent, ºi Societatea Comercialã ”MinexÒ Ñ S.R.L.
Oradea, în calitate de concesionar, înceteazã.
Art. 2. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 26 februarie 2004.
Nr. 3.
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AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licenþei de concesiune pentru explorarea granitului din perimetrul Traian,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”Uranus-PlutonÒ Ñ S.R.L.
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere art. 15 ºi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Licenþa de concesiune
nr. 4.954/2004 privind explorarea granitului din perimetrul
Traian, situat în judeþul Tulcea, încheiatã cu Societatea
Comercialã ”Uranus-PlutonÒ Ñ S.R.L. Ovidiu, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Începerea activitãþii miniere prevãzute în
licenþa menþionatã la art. 1 se autorizeazã de cãtre Agenþia

Naþionalã pentru Resurse Minerale în termen de 180 de
zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea
condiþiilor prevãzute la art. 22 din Legea minelor
nr. 85/2003.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 2 martie 2004.
Nr. 60.
*) Anexa se comunicã titularului licenþei de concesiune pentru explorare.

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind calcularea preþului mediu ponderat de achiziþie
a gazelor naturale din import pentru anul 2003,
aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din producþia internã în anul 2004
În baza prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 ºi a prevederilor art. 3 ºi 4 din Ordinul ministrului industriei ºi
resurselor ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitãþilor de
gaze naturale noi din producþia internã,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei
ºi Comerþului,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Valorificarea în anul 2004 a gazelor naturale
noi din producþia internã se face prin negocierea preþului
acestora, în limita unui procent de maximum 80% din
preþul mediu ponderat de achiziþie a gazelor naturale din
import pentru anul 2003, calculat la 137,02 USD/1.000 m3.

Art. 2. Ñ Preþul în lei al gazelor naturale noi din producþia internã se va determina aplicându-se la preþul gazelor noi, calculat în conformitate cu art. 1, cursul leu/USD
valabil pentru data plãþii aferente facturilor emise.

p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Bucureºti, 23 februarie 2004.
Nr. 103.
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MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere,
profilaxie ºi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii
de boli de la animale la om ºi de protecþie a mediului pentru anul 2004
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile
ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
vãzând Referatul de aprobare nr. 158.541 din 15 decembrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
Programul de supraveghere, profilaxie ºi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om ºi de protecþie a mediului pentru anul 2004,
prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul
ordin.

Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla
modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 9 februarie 2004.
Nr. 108.

*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de eºantionare pentru verificarea respectãrii condiþiilor
privind conþinutul de sulf din combustibilii lichizi
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conþinutului de
sulf din combustibilii lichizi,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de eºantionare pentru
verificarea respectãrii condiþiilor privind conþinutul de sulf
din combustibilii lichizi, prevãzutã în anexa care face

parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 februarie 2004.
Nr. 115.
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ANEXÃ

PROCEDURA
de eºantionare pentru verificarea respectãrii condiþiilor privind conþinutul de sulf din combustibilii lichizi
SECÞIUNEA A

1. Agenþii economici care introduc pe piaþã ºi utilizeazã
combustibili lichizi care intrã sub incidenþa Hotãrârii
Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conþinutului de sulf
din combustibilii lichizi au urmãtoarele obligaþii:
a) sã verifice conþinutul de sulf din combustibilii lichizi în
laboratoarele proprii, pentru fiecare lot de combustibili lichizi
introdus pe piaþã ºi/sau utilizat;
b) sã pãstreze înregistrarea tuturor cantitãþilor de combustibili lichizi introduºi pe piaþã ºi/sau utilizaþi, precum ºi
rapoartele de încercãri privind determinarea conþinutului de sulf;
Producãtor
Nr.
crt.

Tipul
de combustibil
Importator

Nr. de
identificare
al
lotului

c) sã transmitã trimestrial Ministerului Economiei ºi
Comerþului, conform tabelului de mai jos, urmãtoarele
informaþii:
Ð tipul de combustibil;
Ð producãtorul, importatorul (cu identificarea producãtorului de la care provine combustibilul);
Ð numãrul de identificare al lotului aferent acestor
cantitãþi;
Ð cantitatea totalã a lotului;
Ð cantitatea introdusã pe piaþã ºi/sau utilizatã;
Ð conþinutul de sulf al fiecãrui lot.
Cantitatea
totalã
a lotului
(UM)

Cantitatea introdusã
pe piaþã (UM)
Cantitatea utilizatã (UM)

Conþinutul
de sulf
al
lotului

ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ
2. Prin agent economic se înþelege agentul economic
care produce, importã, distribuie sau utilizeazã combustibili
lichizi cãrora le sunt aplicabile prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 142/2003.
SECÞIUNEA B

1. În conformitate cu prevederile art. 8 din Hotãrârea
Guvernului nr. 142/2003, Ministerul Economiei ºi Comerþului
are obligaþia de a verifica prin eºantionare respectarea
condiþiilor privind conþinutul de sulf din combustibilii lichizi.
2. Activitatea de eºantionare se realizeazã de organisme
specializate, recunoscute în acest scop de Ministerul
Economiei ºi Comerþului.
3. Activitatea de eºantionare constã în prelevarea probelor de combustibili lichizi ºi efectuarea încercãrilor de
determinare a conþinutului de sulf al acestora.
4. Recunoaºterea acestor organisme se face în urma
unui proces de evaluare, bazat pe criteriile prevãzute în
anexa nr. 1 la prezenta procedurã.
5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitãþii de eºantionare a combustibililor lichizi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
6. Organismele recunoscute pentru efectuarea
activitãþilor de eºantionare vor transmite Ministerului
Economiei ºi Comerþului rezultatele încercãrilor efectuate
asupra eºantionului ºi o copie a procesului-verbal de
eºantionare în maximum 3 zile de la data prelevãrii probei.

7. Procesul-verbal de eºantionare va fi completat în
conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta procedurã ºi se va întocmi în 3 exemplare:
Ñ un exemplar pentru Ministerul Economiei ºi
Comerþului;
Ñ un exemplar pentru organismul recunoscut sã efectueze probele;
Ñ un exemplar pentru agentul economic de la care s-a
prelevat eºantionul.
8. Metodologia de eºantionare este prevãzutã în anexa
nr. 3 la prezenta procedurã.
9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de
combustibili lichizi se aplicã o etichetã ce va conþine
informaþiile prevãzute în anexa nr. 4 la prezenta procedurã.
10. Ministerul Economiei ºi Comerþului stabileºte care
este numãrul minim anual de eºantioane pentru a fi analizate, precum ºi locul de unde se vor preleva acestea.
11. Activitatea de eºantionare se face pe bazã de contract între organismele recunoscute în acest scop ºi
Ministerul Economiei ºi Comerþului.
12. Activitatea de eºantionare pentru combustibilii lichizi
importaþi, desfãºuratã la punctele vamale, se realizeazã în
conformitate cu prevederile protocolului încheiat în acest
sens între Ministerul Economiei ºi Comerþului ºi Autoritatea
Naþionalã a Vãmilor.
13. Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezenta
procedurã.

ANEXA Nr. 1
la procedurã
CRITERIILE

de evaluare a organismelor în vederea recunoaºterii
Condiþii minime:
1. sã dispunã de personal instruit ºi experimentat, de
mijloace ºi echipamente adecvate;
2. personalul sã aibã competenþã tehnicã, experienþã în
domeniu ºi integritate profesionalã;

3. sã asigure independenþa în realizarea efectuãrii
eºantionãrii;
4. pãstrarea de cãtre personal a confidenþialitãþii datelor
ºi informaþiilor;
5. existenþa unei asigurãri de rãspundere civilã.
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ANEXA Nr. 2
la procedurã

Denumirea organismului recunoscut care efectueazã activitatea de eºantionare
Telefon ....................., fax .......................................................
Strada .................. nr. ............, localitatea ............................
PROCES-VERBAL

de eºantionare în vederea determinãrii conþinutului de sulf
Nr. ..........................
Încheiat azi ............................................., ora ........................
Agentul economic ........................................................................................................................................................ sau
(denumirea completã, adresa, telefon, fax, e-mail)

Reprezentantul transportatorului ........................................................................................................................................
(numele, prenumele, actul de identitate, seria/nr.)

Mijlocul de transport ................ seria ......... nr. ............
Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitãþii de eºantionare ..............................................,
funcþia ..........................................................., legitimaþia nr. .....................
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 142/2003, am procedat la prelevarea urmãtoarelor probe:
Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Producãtor
Importator*)

Cantitatea
din care s-a prelevat proba
(UM)

Cantitatea
pentru probã
(UM)

Observaþii

..................................
..................................
..................................
..................................
Probele au fost prelevate în prezenþa ........................................................................................, care a primit spre
(reprezentantul agentului economic)

pãstrare proba martor introdusã într-un recipient curat ºi uscat, cu sigiliul nr. ........... .
Semnãtura
Probele reprezentând ......................................................................................... au fost preluate pentru a fi expediate
(proba, contraproba cu nr. sigiliu)

la Laboratorul...................... de cãtre.................... reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitãþii de
eºantionare............................................... .
Persoana care preleveazã proba,
...........................................................

Agentul economic,
..............................

*) Cu identificarea producãtorului de la care provine combustibilul.

ANEXA Nr. 3
la procedurã
METODOLOGIE

Probã laborator Ñ cantitatea de produs extrasã dintr-un
lot pentru a da indicaþii cu privire la calitatea lotului
Contraprobã Ñ proba care se pãstreazã de cãtre laboratorul de încercãri pentru a fi utilizatã în caz de litigiu
Probã martor Ñ proba care se pãstreazã de cãtre
agentul economic
În vederea determinãrii conþinutului de sulf din combustibilii lichizi se preleveazã 3 probe, identificabile oricând. O
probã este destinatã determinãrii conþinutului de sulf în
laboratorul de încercãri, a doua este destinatã pãstrãrii în
laborator drept contraprobã, iar a treia este destinatã
pãstrãrii de cãtre agentul economic ca probã martor.
În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste
sigilii se vor aplica pe eticheta aferentã probelor.

DE

EªANTIONARE

Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie sã fie verificate din punct de vedere al integritãþii ºi etanºeitãþii. Recipientul se închide cu un capac
prevãzut cu o garniturã nedeterioratã, rezistentã la combustibil.
Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în
mod special pentru acest scop. Recipientele trebuie sã fie
curate ºi uscate ºi se vor sigila ºi eticheta cu o etichetã de
carton pe care se vor menþiona informaþiile conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 la procedurã. Cantitatea de combustibil lichid necesarã pentru cele 3 probe este de 0,6 litri.
Proba martor ºi contraproba vor avea sigilii duble. Un
sigiliu va fi al agentului economic verificat, iar celãlalt sigiliu
va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitãþii
de eºantionare.
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Posesorii celor 3 probe nu au dreptul sã distrugã sau
sã modifice starea probei aflate în pãstrarea lor.
Persoana care preleveazã proba are responsabilitatea de
a manipula, ambala ºi transporta proba respectivã de la
locul de prelevare pânã la laboratorul care efectueazã
încercãrile, în maximum 24 de ore de la momentul
prelevãrii.
Informaþiile de pe eticheta aferentã probei, referitoare la
provenienþa acesteia, trebuie sã fie complete ºi lizibile. Eticheta
se aplicã pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât
sã nu se desprindã sau sã se detaºeze uºor ulterior.
Contraproba sigilatã se pãstreazã, timp de 30 de zile,
la loc ferit de razele soarelui, într-o camerã rãcoroasã,
uscatã ºi feritã de praf.
Evidenþa probelor prelevate se va þine într-un registru
special al laboratorului care efectueazã încercãrile. În

registrul special de evidenþã se înscriu informaþiile
menþionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
Prelevarea probelor se va face la rezervor, vagon-cisternã, autocisternã, compartiment de navã petrolierã, conductã, punct de branºare.
Prelevarea probelor se realizeazã:
1. conform metodei de eºantionare ºi cu aparatura de
eºantionare prevãzutã de standardul SR EN 3170:2003 sau
SR EN 3171:2003;
2. cu respectarea normelor de protecþia muncii ºi a normelor de prevenire ºi stingere a incendiilor.
Metodele de referinþã pentru determinarea conþinutului
de sulf din combustibilii lichizi sunt cele menþionate în
art. 9 ºi 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 142/2003 privind
limitarea conþinutului de sulf din combustibilii lichizi.
ANEXA Nr. 4
la procedurã

Denumirea organismului recunoscut care efectueazã activitatea de eºantionare
Proba laborator/Proba martor/Contraproba
Nr. sigiliuluiÉÉÉÉ
Loc pentru sigiliu
ETICHETA PENTRU PROBÃ

(însoþeºte fiecare probã de produs)
Nr. ºi data procesului-verbal de eºantionare ................................................................................................................
Denumirea produsului ......................................................................................................................................................
Numãrul de identificare al lotului din care s-a prelevat proba ºi cantitatea aferentã acestuia ................................
Cantitatea prelevatã pentru probã ..................................................
Parametrii de determinat ..................................................................
............................................................................................................
Data ºi ora prelevãrii ..............................
Numãrul de identificare pentru rezervor, vagon-cisternã, autocisternã, compartiment de navã petrolierã, conductã,
punct de branºare ..........................................................................................................................................................................
Agentul economic de la care s-a prelevat proba ..........................................................................................................
Persoana care preleveazã proba,
..................................ÉÉÉÉÉÉÉ
(numele, funcþia, semnãtura ºi ºtampila)

Agentul economic/Reprezentantul transportatorului,
ÉÉÉ........................................................ÉÉÉÉ
(numele, funcþia, semnãtura ºi ºtampila)

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

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

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

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

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei 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.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
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: 221.05.37; 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)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ 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)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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