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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor m„suri
de supraveghere a pie˛ei produselor din domeniile reglementate, prev„zute Ón Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformit„˛ii produselor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 891/2004 privind
stabilirea unor m„suri de supraveghere a pie˛ei produselor
din domeniile reglementate, prev„zute Ón Legea
nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii produselor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 620
din 8 iulie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 1 alineatul (4), litera b) va avea urm„torul
cuprins:
îb) cei responsabili de introducerea pe pia˛„ sau
punerea Ón func˛iune a produselor ac˛ioneaz„ pentru ca
produsele neconforme s„ fie aduse Ón conformitate cu
cerin˛ele reglement„rilor tehnice aplicabile ∫i pun Ón aplicare
m„surile dispuse de organele de control, atunci c‚nd este
cazul.“
2. Alineatul (6) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Obiectivele supravegherii pie˛ei privesc asigurarea
c„ produsele sunt Ón conformitate cu cerin˛ele
reglement„rilor tehnice aplicabile ∫i, implicit, asigurarea
protec˛iei s„n„t„˛ii ∫i securit„˛ii persoanelor, protec˛iei
mediului, a animalelor domestice ∫i propriet„˛ii sau a altor
interese acoperite de reglement„rile tehnice.“
3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Organul de control trebuie s„ asigure c„ nu exist„
conflicte de natura celor prev„zute la art. 3.“
4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrog„.
5. La articolul 6, litera b) va avea urm„torul cuprins:
îb) stabilirea m„surilor ce trebuie luate de c„tre
produc„tor, reprezentantul autorizat al acestuia sau de
c„tre alt„ persoan„ responsabil„ pentru introducerea pe
pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a produsului, pentru
Óndeplinirea conformit„˛ii, dup„ caz.“
6. Partea introductiv„ de la alineatul (1) al articolului 8
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Monitorizarea produselor introduse pe
pia˛„ sau puse Ón func˛iune se realizeaz„, dup„ caz, Ón
principal, prin:“
7. La articolul 8 alineatul (1), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) vizitarea regulat„ a locurilor unde se comercializeaz„
∫i se depoziteaz„ produsele;“
8. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Organul de control poate monitoriza produsele
prezentate la t‚rguri, expozi˛ii, demonstra˛ii ∫i altele
asemenea ∫i verific„ dac„ pentru produsele care nu
corespund cerin˛elor prev„zute Ón reglement„rile tehnice
aplicabile sunt furnizate indica˛ii vizibile care s„ precizeze
clar c„ astfel de produse nu pot fi comercializate sau puse
Ón func˛iune Ón Rom‚nia sau Ón Comunitatea European„
Ónainte de a fi realizate conform cerin˛elor reglement„rilor
tehnice aplicabile.“
9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Pot fi verificate prin verific„ri formale, dup„
caz, prezen˛a ∫i modul de aplicare a marcajului,

disponibilitatea declara˛iei de conformitate EC, informa˛iile
ce Ónso˛esc produsul ∫i/sau corecta alegere a procedurilor
de evaluare a conformit„˛ii.“
10. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Neprezentarea documenta˛iei tehnice Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (1) poate constitui un motiv suficient
pentru a pune la Óndoial„ conformitatea produsului cu
cerin˛ele din reglementarea tehnic„ aplicabil„.“
11. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Declara˛ia de conformitate EC ∫i
documenta˛ia tehnic„ trebuie s„ fie puse la dispozi˛ie
organului de control de c„tre produc„tor, reprezentantul
autorizat al acestuia sau de c„tre alt„ persoan„ responsabil„
pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produsului, conform prevederilor reglement„rilor tehnice.“
12. La articolul 15, literele a) ∫i b) vor avea urm„torul
cuprins:
îa) pentru Óndeplinirea conformit„˛ii, organul de control
poate solicita produc„torului, reprezentantului autorizat al
acestuia sau altei persoane responsabile pentru
introducerea
pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produsului, dup„ caz, s„ realizeze conformitatea cu
prevederile din reglement„rile tehnice aplicabile produsului
introdus pe pia˛„ sau care este pus Ón func˛iune;
b) Ón situa˛ia Ón care m„surile ini˛iale nu au condus la
rezultatele a∫teptate sau rezultatele ob˛inute sunt
considerate insuficiente, organul de control va lua m„surile
potrivite pentru a restric˛iona sau a interzice introducerea
pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a produsului Ón cauz„
∫i/sau pentru a asigura retragerea lui de pe pia˛„.
Retragerea de pe pia˛„ a produselor neconforme poate fi
cerut„ s„ fie realizat„ de c„tre produc„tor, reprezentantul
s„u autorizat sau de c„tre alt„ persoan„ responsabil„
pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produsului.“
13. Alineatul (4) al articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Orice decizie luat„ privind restric˛ionarea sau
interzicerea introducerii pe pia˛„ ori punerii Ón func˛iune sau
privind retragerea de pe pia˛„ a unor produse trebuie s„
fie motivat„, produc„torul, reprezentantul autorizat al
acestuia sau alt„ persoan„ responsabil„ pentru
introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produsului, dup„ caz, trebuind s„ fie informat„ Ón scris Ón
acest sens. Aceast„ comunicare va con˛ine, de asemenea,
informa˛ii Ón leg„tur„ cu dreptul celui Ón cauz„ de a
contesta decizia, precum ∫i cu termenul Ón care
contesta˛ia poate fi f„cut„, cu respectarea prevederilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.“
14. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Persoanele fizice sau juridice care
desf„∫oar„ activit„˛i de comercializare ulterior introducerii pe
pia˛„ a produselor, denumite Ón continuare distribuitori,
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trebuie s„ fie capabile s„ identifice, dup„ caz, produc„torul,
reprezentantul autorizat al acestuia sau alt„ persoan„
responsabil„ pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón
func˛iune a produsului ori persoana care i-a furnizat
produsul.“
15. La articolul 22, literele a) ∫i b) vor avea urm„torul
cuprins:
îa) s„ ac˛ioneze Ón colaborare cu produc„torii,
reprezentan˛ii autoriza˛i ai acestora sau cu alte persoane
responsabile pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón
func˛iune a produselor, pentru prevenirea introducerii pe
pia˛„ sau punerii Ón func˛iune a produselor neconforme ∫i
pentru informarea utilizatorilor asupra aspectelor privind
s„n„tatea ∫i securitatea;
b) s„ previn„ sau s„ solicite prevenirea, de c„tre
produc„tori, reprezentan˛ii autoriza˛i ai acestora sau de
c„tre alte persoane responsabile pentru introducerea pe
pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a produselor, a persoanelor
care ar putea fi supuse riscurilor ca urmare a introducerii
pe pia˛„ sau a punerii Ón func˛iune a produselor
neconforme;“
16. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 23 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) M„sura privind restric˛ionarea ori
interzicerea introducerii pe pia˛„ sau punerii Ón func˛iune a
unui produs ori retragerea acestuia de pe pia˛„, prev„zut„
la art. 20 alin. (1), Ón cazul Ón care neconformitatea este
stabilit„ cu referire la o eroare sistematic„ de proiectare
sau la Óntreaga serie de produse fabricate, oric‚t de
limitat„ ar fi seria, conduce la invocarea clauzei de
salvgardare, Ón situa˛ia Ón care reglementarea tehnic„
aplicabil„ produsului prevede aceast„ cerin˛„.
..........................................................................................
(3) M„sura na˛ional„ de restric˛ionare ori de interzicere
a introducerii pe pia˛„ sau punerii Ón func˛iune a unui
produs ori de retragere a unui produs de pe pia˛„ trebuie
s„ fie bazat„ pe dovezi care s„ constituie mijloace
suficiente pentru demonstrarea erorilor privind proiectarea
produsului sau fabricarea acestuia ∫i care s„ indice un
pericol previzibil, poten˛ial sau actual ori alt„ neconformitate
substan˛ial„, chiar ∫i Ón situa˛ia Ón care produsele sunt
corect fabricate, instalate, Óntre˛inute ∫i folosite conform
scopului propus sau rezonabil prev„zut.“
17. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 24. — (1) Autorit„˛ile competente informeaz„
Comisia European„ c„ invoc„ clauza de salvgardare
imediat dup„ Ónceperea ac˛iunii ce implic„ restric˛ionarea
ori interzicerea introducerii pe pia˛„ sau punerii Ón func˛iune
a produselor periculoase sau neconforme ori retragerea de
pe pia˛„ a acestora. Œn condi˛iile Ón care reglementarea
tehnic„ impune, autorit„˛ile competente vor informa ∫i
statele membre ale Uniunii Europene Ón leg„tur„ cu
aceast„ decizie.“
18. La articolul 25, literele b) ∫i e) vor avea urm„torul
cuprins:
îb) numele ∫i adresa produc„torului, ale reprezentantului
autorizat al acestuia ∫i suplimentar, dac„ este necesar,
numele ∫i adresa altei persoane responsabile pentru
introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produselor, dup„ caz;
...........................................................................................
e) informa˛ii asupra procedurii care a fost folosit„ de
c„tre organul de control pentru verificarea conformit„˛ii
produsului;“
19. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — Autoritatea competent„ este obligat„ s„
aplice orice decizie a Comisiei Europene luat„ la nivel
european, care prive∫te restric˛ionarea liberei circula˛ii a
m„rfurilor.“
20. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol,
articolul 261, cu urm„torul cuprins:
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îArt. 261. — Dac„ Ón urma analizei Comisia European„
consider„ c„ invocarea clauzei de salvgardare nu se
justific„, notificarea prev„zut„ la art. 24 alin. (1) va fi
retras„; Ón baza comunic„rii realizate de c„tre Comisia
European„, autoritatea competent„ va Óntreprinde m„surile
necesare pentru restabilirea liberei circula˛ii a m„rfurilor.“
21. Alineatul (1) al articolului 29 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 29. — (1) Œn situa˛ia Ón care produc„torul,
reprezentantul autorizat al acestuia sau alt„ persoan„
responsabil„ pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón
func˛iune a produselor nu Ó∫i are sediul pe teritoriul
Rom‚niei, Ón scopul de a ob˛ine informa˛ii privind declara˛ia
de conformitate EC sau detalii Ón leg„tur„ cu documenta˛ia
tehnic„ ori pentru a primi informa˛ii referitoare la lan˛ul de
distribu˛ie a produsului Ón vederea lu„rii de m„suri
justificate Ómpotriva tuturor celor care sunt responsabili
pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
unui produs care nu respect„ cerin˛ele reglement„rilor
tehnice aplicabile, organul de control va contacta
autoritatea de supraveghere a pie˛ei din statul membru Ón
care este Ónregistrat acel produc„tor, reprezentant autorizat
al acestuia sau acea alt„ persoan„ responsabil„ pentru
introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produselor, dup„ caz. Dac„ un organism notificat a fost
implicat, organul de control va contacta, de asemenea, ∫i
autoritatea de supraveghere a pie˛ei din statul membru Ón
a c„rui jurisdic˛ie se afl„ acel organism notificat.“
22. Articolul 30 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 30. — (1) Entit„˛ile cu responsabilit„˛i privind
supravegherea Ón utilizare a produselor, Ón situa˛ia Ón care
obliga˛ia privind supravegherea pie˛ei nu le revine conform
prevederilor reglement„rilor tehnice, informeaz„ organele de
control responsabile cu privire la neconformit„˛ile constatate
Ón timpul exercit„rii func˛iei lor, dac„ aceste neconformit„˛i
privesc proiectarea sau fabricarea produselor ori dac„ din
analiza factorilor ce au generat un incident rezult„ c„
produsul nu era conform cerin˛elor reglement„rilor tehnice
aplicabile, Ón momentul introducerii pe pia˛„ sau punerii Ón
func˛iune.
(2) Organul de control este obligat s„ primeasc„ ∫i s„
analizeze reclama˛iile consumatorilor sau ale altor utilizatori
ai produsului ori ale produc„torilor, reprezentan˛ilor
autoriza˛i ai acestora sau ale altor persoane responsabile
pentru introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a
produselor, referitor la concuren˛a neloial„, ∫i s„ ac˛ioneze
Ón sensul Óntreprinderii m„surilor ce se impun. Œn toate
situa˛iile organul de control va comunica celor care au
formulat reclama˛iile informa˛ii privind rezultatele ob˛inute Ón
mod direct Ón urma investig„rii subiectului ce a f„cut
obiectul reclama˛iei, cu respectarea prevederilor art. 5.“
23. Articolul 31 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Contravaloarea m„rfurilor ∫i a e∫antioanelor
prelevate pentru verificarea conformit„˛ii produselor cu
cerin˛ele aplicabile, precum ∫i cheltuielile ocazionate de
examinarea ∫i Óncercarea produselor Ón laboratoare se
suport„ de c„tre organul de control. Dac„ Ón urma test„rii
se stabile∫te c„ produc„torul, reprezentantul autorizat al
acestuia sau alt„ persoan„ responsabil„ de introducerea pe
pia˛„ sau punerea Ón func˛iune a produsului a introdus pe
pia˛„ ori a pus Ón func˛iune un produs care nu respect„
cerin˛ele din reglement„rile tehnice aplicabile, organul de
control recupereaz„ cheltuielile efectuate de la cel care a
introdus pe pia˛„ sau a pus Ón func˛iune produsul
neconform, dup„ caz.“
24. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Punerea la dispozi˛ie contra cost sau gratuit a
produselor dovedite neconforme, precum ∫i a celor interzise
sau restric˛ionate temporar de la introducere pe pia˛„ sau
punere Ón func˛iune, conform prevederilor art. 20, determin„
organul de control s„ solicite organelor Óndrept„˛ite ale
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statului aplicarea sanc˛iunilor complementare: s„ confi∫te
aceste produse sau s„ impun„ re˛inerea produselor Ón
loca˛ii stabilite de c„tre acestea, pe cheltuiala
produc„torului, reprezentantului autorizat al acestuia sau a
persoanei responsabile pentru introducerea pe pia˛„ ori
punerea Ón func˛iune a produselor respective, dup„ caz.“
25. La articolul 35, litera f) va avea urm„torul cuprins:
îf) s„ emit„ declara˛ii publice Ón care s„ specifice:
(i) produsele care sunt sau pot fi nesigure,
produc„torii ori distribuitorii unor astfel de
produse;
(ii) acei produc„tori sau reprezentan˛i autoriza˛i ai
acestora ori acele persoane responsabile pentru
introducerea pe pia˛„ sau punerea Ón func˛iune
a produsului, ale c„ror practici sau activit„˛i
privind anumite produse pot afecta negativ

s„n„tatea ∫i siguran˛a persoanelor, protec˛ia
mediului, a animalelor domestice ∫i a
propriet„˛ii sau alte interese acoperite de
reglement„rile tehnice;
(iii) orice alte probleme care pot afecta negativ
s„n„tatea ∫i siguran˛a persoanelor, protec˛ia
mediului, a animalelor domestice ∫i a
propriet„˛ii sau alte interese acoperite de
reglement„rile tehnice.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 891/2004 privind
stabilirea unor m„suri de supraveghere a pie˛ei produselor
din domeniile reglementate, prev„zute Ón Legea
nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii produselor, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va
fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ionel Man˛og,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Ene Dinga

Bucure∫ti, 24 februarie 2005.
Nr. 140.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului îOrganizarea Ón Rom‚nia a celei de-a 55-a sesiuni
a Comitetului Regional pentru Europa al Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii“ din fondurile
pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. III alin. (11) lit. k) ∫i alin. (111) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 364/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ finan˛area proiectului îOrganizarea
Ón Rom‚nia a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului
Regional pentru Europa al Organiza˛iei Mondiale a
S„n„t„˛ii“.
Art. 2. — Finan˛area proiectului prev„zut la art. 1,
aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului interministerial pentru
imagine extern„ nr. 2 din 24 februarie 2005, se asigur„
prin suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii cu suma
de 16,7 miliarde lei ∫i diminuarea corespunz„toare a
bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la
capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme de

informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul
îTransferuri“.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii ∫i se suplimenteaz„ bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 îAlte
ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme de informare ∫i
prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul îTransferuri“, p‚n„ la
data de 30 noiembrie 2005.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce rezult„ din aplicarea prevederilor
prezentei hot„r‚ri Ón bugetele Secretariatului General al
Guvernului ∫i Ministerului S„n„t„˛ii pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 169.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind concesionarea serviciului public de distribu˛ie a energiei electrice
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, ale Legii nr. 219/1998 privind
regimul concesiunilor, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de sarcini, a
contractului-cadru de concesiune ∫i a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribu˛ia energiei
electrice, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului
de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribu˛ia energiei electrice,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ concesionarea serviciului public de
distribu˛ie a energiei electrice Ón zonele prev„zute Ón anexa
nr. 1.
Art. 2. — (1) Se aprob„ caietele de sarcini ale
concesiunii serviciului public men˛ionat la art. 1, prev„zute
Ón anexa nr. 2*).
(2) Se aprob„ contractele de concesiune aferente serviciului
public men˛ionat la art. 1, prev„zute Ón anexa nr. 3*).
Art. 3. — (1) Procedura pentru acordarea concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a energiei electrice prev„zut
la art. 1 este licita˛ia public„ deschis„ cu preselec˛ie.

(2) Instruc˛iunile-cadru privind organizarea ∫i
desf„∫urarea procedurii de concesionare a serviciului public
men˛ionat la art. 1 sunt prev„zute Ón anexa nr. 4*).
Art. 4. — Comisia pentru activitatea de concesionare Ón
domeniul distribu˛iei energiei electrice ∫i a gazelor naturale
va organiza licita˛ia pentru atribuirea concesiunii Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare aplicabile.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ioan Codru˛ ™ere∫

Bucure∫ti, 3 martie 2005.
Nr. 77.

*) Anexele nr. 2, 3 ∫i 4 se ob˛in de c„tre persoanele interesate, Ón condi˛iile ar„tate Ón anun˛ul privind organizarea licita˛iei publice deschise
cu preselec˛ie, de la sediul comisiei din str. Mendeleev nr. 36—38, et. 10, camera 105, sectorul 1, Bucure∫ti.

ANEXA Nr. 1
ZONELE

pentru concesionarea serviciului public de distribu˛ie a energiei electrice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

I cuprinde jude˛ele: Arad, Cara∫-Severin, Hunedoara ∫i Timi∫
II cuprinde jude˛ele: C„l„ra∫i, Constan˛a, Ialomi˛a ∫i Tulcea
III cuprinde jude˛ele: Bac„u, Boto∫ani, Ia∫i, Neam˛, Suceava ∫i Vaslui
IV cuprinde jude˛ele: Teleorman, Dolj, Mehedin˛i, Arge∫, V‚lcea, Olt ∫i Gorj
V cuprinde jude˛ele: Ilfov ∫i Giurgiu, precum ∫i municipiul Bucure∫ti
VI cuprinde jude˛ele: Br„ila, Buz„u, Vrancea, Gala˛i, Prahova ∫i D‚mbovi˛a
VII cuprinde jude˛ele: Alba, Bra∫ov, Harghita, Covasna, Sibiu ∫i Mure∫
VIII cuprinde jude˛ele: Maramure∫, Bistri˛a, Cluj, Bihor, S„laj ∫i Satu Mare
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ACTE

ALE

B√NCII

N A fi I O N A L E

A

ROM¬NIEI

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îTur˛ana Tur˛ OC“
Av‚nd Ón vedere cererea de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îTur˛ana Tur˛ OC“,
formulat„ de CREDITCOOP Casa Central„ prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, Ón baza art. 7 alin. 3
din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2003 privind fuziunea ∫i divizarea cooperativelor de credit, aprobarea
Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind fuziunea prin absorb˛ie a cooperativelor de credit
îCareiana Carei“ ∫i îTur˛ana Tur˛ OC“, din data de 10 februarie 2005, urmare c„reia Cooperativa de credit îTur˛ana Tur˛
OC“ este absorbit„, Óntregul s„u patrimoniu transmi˛‚ndu-se Cooperativei de credit îCareiana Carei“,
Ón temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniu˛a a patra din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind
organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria B
nr. 0432 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit îTur˛ana Tur˛ OC“, cu sediul Ón Tur˛, str. Calinete
bl. A19, jude˛ul Satu Mare, num„r de ordine Ón registrul
comer˛ului J30/83/1998, ca urmare a cererii de retragere a

autoriza˛iei de func˛ionare formulate de CREDITCOOP
Casa Central„.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„
CREDITCOOP Casa Central„ ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu

Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 6.

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îSt„ruin˛a B„rb„te∫ti OC“
Av‚nd Ón vedere cererea de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îSt„ruin˛a B„rb„te∫ti
OC“, formulat„ de CREDITCOOP Casa Central„ prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, Ón baza art. 7
alin. 3 din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2003 privind fuziunea ∫i divizarea cooperativelor de credit,
aprobarea Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind fuziunea prin absorb˛ie a cooperativelor de
credit îJiul T‚rgu Jiu“ ∫i îSt„ruin˛a B„rb„te∫ti OC“, din data de 10 februarie 2005, urmare c„reia Cooperativa de credit
îSt„ruin˛a B„rb„te∫ti OC“ este absorbit„, Óntregul s„u patrimoniu transmi˛‚ndu-se Cooperativei de credit îJiul T‚rgu Jiu“,
Ón temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniu˛a a patra din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind
organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria B
nr. 0271 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit îSt„ruin˛a B„rb„te∫ti OC“, cu sediul Ón satul
B„rb„te∫ti, comuna B„rb„te∫ti, jude˛ul Gorj, num„r de
ordine Ón registrul comer˛ului J18/88/1991, ca urmare a

cererii de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare formulate
de CREDITCOOP Casa Central„.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„
CREDITCOOP Casa Central„ ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu

Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 7.
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BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îSalina Ocna Sibiului“
Av‚nd Ón vedere cererea de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îSalina Ocna Sibiului“,
formulat„ de CREDITCOOP Casa Central„ prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, Ón baza art. 7 alin. 3
din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2003 privind fuziunea ∫i divizarea cooperativelor de credit, aprobarea
Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind fuziunea prin absorb˛ie a cooperativelor de credit
îProgresul Sibiu“ ∫i îSalina Ocna Sibiului“, din data de 10 februarie 2005, urmare c„reia Cooperativa de credit îSalina
Ocna Sibiului“ este absorbit„, Óntregul s„u patrimoniu transmi˛‚ndu-se Cooperativei de credit îProgresul Sibiu“,
Ón temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniu˛a a patra din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind
organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e:
Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria B
nr. 0444 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit îSalina Ocna Sibiului“, cu sediul Ón Ocna Sibiului,
Str. B„ilor nr. 4, bl. 1, sc. A, ap. 4, jude˛ul Sibiu, num„r
de ordine Ón registrul comer˛ului J32/275/2000, ca urmare

a cererii de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare formulate
de CREDITCOOOP Casa Central„.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„
CREDITCOOP Casa Central„ ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu
Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 8.

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îTrandafirul Bere∫ti OC3“
Av‚nd Ón vedere cererea de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îTrandafirul Bere∫ti
OC3“, formulat„ de CREDITCOOP Casa Central„ prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, Ón baza art. 7
alin. 3 din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2003 privind fuziunea ∫i divizarea cooperativelor de credit,
aprobarea Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind fuziunea prin absorb˛ie a cooperativelor de
credit îIzvorul Lie∫ti“ ∫i îTrandafirul Bere∫ti OC3“, din data de 10 februarie 2005, urmare c„reia Cooperativa de credit
îTrandafirul Bere∫ti OC3“ este absorbit„, Óntregul s„u patrimoniu transmi˛‚ndu-se Cooperativei de credit îIzvorul Lie∫ti“,
Ón temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniu˛a a patra din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind
organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria B
nr. 0249 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit îTrandafirul Bere∫ti OC3“, cu sediul Ón Bere∫ti,
Str. Trandafirilor bl. C1, jude˛ul Gala˛i, num„r de ordine Ón
registrul comer˛ului J17/10.039/1992, ca urmare a cererii

de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare formulate de
CREDITCOOOP Casa Central„.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„
CREDITCOOP Casa Central„ ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu

Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 9.
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BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îDanubiana Corabia OC“
Av‚nd Ón vedere cererea de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de Credit îDanubiana Corabia
OC“, formulat„ de CREDITCOOP Casa Central„ prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, Ón baza art. 7
alin. 3 din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2003 privind fuziunea ∫i divizarea cooperativelor de credit, aprobarea
Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind fuziunea prin absorb˛ie a cooperativelor de credit
îRomana˛i Caracal“ ∫i îDanubiana Corabia OC“, din data de 10 februarie 2005, urmare c„reia Cooperativa de credit
îDanubiana Corabia OC“ este absorbit„, Óntregul s„u patrimoniu transmi˛‚ndu-se Cooperativei de credit îRomana˛i Caracal“,
Ón temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniu˛a a patra din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind
organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei h o t „ r „ ∫ t e:
nr.
de
str.
de

Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria B
0391 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
credit îDanubiana Corabia OC“, cu sediul Ón Corabia,
Ion Heliade R„dulescu nr. 4, parter, jude˛ul Olt, num„r
ordine Ón registrul comer˛ului J28/130/1993, ca urmare

a cererii de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare formulate
de CREDITCOOP Casa Central„.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„
CREDITCOOP Casa Central„ ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu
Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 10.
BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îCredep Ludu∫“
Av‚nd Ón vedere cererea de retragere a autoriza˛iei de func˛ionare a Cooperativei de credit îCredep Ludu∫“,
formulat„ de CREDITCOOP Casa Central„ prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, Ón baza art. 7 alin. 3
din Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2003 privind fuziunea ∫i divizarea cooperativelor de credit, aprobarea
Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei privind fuziunea prin absorb˛ie a cooperativelor de credit
îMure∫ul T‚rgu Mure∫“ ∫i îCredep Ludu∫“, din data de 10 februarie 2005, urmare c„reia Cooperativa de credit îCredep
Ludu∫“ este absorbit„, Óntregul s„u patrimoniu transmi˛‚ndu-se Cooperativei de credit îMure∫ul T‚rgu Mure∫“,
Ón temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniu˛a a patra din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2000 privind
organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se retrage Autoriza˛ia de func˛ionare seria B
nr. 0378 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit îCredep Ludu∫“, cu sediul Ón Ludu∫, Str. Republicii
nr. 25, jude˛ul Mure∫, num„r de ordine Ón registrul
comer˛ului J26/2.579/1992, ca urmare a cererii de retragere

a autoriza˛iei de func˛ionare formulate de CREDITCOOP
Casa Central„.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi transmis„
CREDITCOOP Casa Central„ ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Is„rescu
Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 11.
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