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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea
dintre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia
∫i Departamentul Federal al Afacerilor Economice
al Confedera˛iei Elve˛iene, reprezent‚nd
Confedera˛ia Elve˛ian„, Ón domeniile energie,
mediu ∫i alte sectoare industriale,
semnat la Bucure∫ti la 16 iunie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20
din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Acordul privind cooperarea dintre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Departamentul Federal al Afacerilor
Economice al Confedera˛iei Elve˛iene, reprezent‚nd Confedera˛ia Elve˛ian„,
Ón domeniile energie, mediu ∫i alte sectoare industriale, semnat la Bucure∫ti
la 16 iunie 2005.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.127.
A C O R D*)
privind cooperarea dintre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Departamentul Federal
al Afacerilor Economice al Confedera˛iei Elve˛iene, reprezent‚nd Confedera˛ia Elve˛ian„, Ón domeniile energie,
mediu ∫i alte sectoare industriale
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confedera˛iei
Elve˛iene, denumite Ón continuare p„r˛i,
recunosc‚nd importan˛a dezvolt„rii unei politici energetice care satisface nevoile prezente economice, sociale ∫i de
mediu, f„r„ a compromite capacitatea genera˛iilor viitoare de a-∫i satisface propriile nevoi,
recunosc‚nd importan˛a moderniz„rii sectorului energetic ∫i de mediu din Rom‚nia pentru Óndeplinirea obiectivelor
sus-men˛ionate ∫i rolul important al investi˛iilor str„ine, al transferului de tehnologie ∫i de know-how Ón acest context,
lu‚nd Ón considerare experien˛a ∫i realiz„rile elve˛iene Ón domeniul infrastructurii energetice ∫i al tehnologiilor de
mediu, precum ∫i pozi˛ia puternic competitiv„ a companiilor elve˛iene ∫i know-how-ul de˛inut de institu˛iile ∫i organiza˛iile
elve˛iene Ón aceste sectoare,
recunosc‚nd importan˛a intensific„rii cooper„rii bilaterale dintre Rom‚nia ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„ Ón domeniile
energie, mediu ∫i alte sectoare industriale, care va contribui la dezvoltarea durabil„ a celor dou„ ˛„ri,
dorind s„ creeze un cadru pentru cooperare care va Óncuraja dezvoltarea ∫i extinderea leg„turilor comerciale
dintre companiile lor,
respect‚nd cadrul legilor ∫i regulamentelor lor na˛ionale, lu‚nd Ón considerare obliga˛iile lor interna˛ionale,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
domeniul infrastructurii energetice ∫i al tehnologiilor de
Obiectivele prezentului acord sunt urm„toarele:
mediu;
• s„ sprijine obiectivele de dezvoltare ale Rom‚niei prin
• s„ Óncurajeze participarea companiilor elve˛iene la
cre∫terea particip„rii companiilor elve˛iene Ón domeniile
energie, mediu ∫i alte sectoare industriale, Ón special Ón procesul de privatizare din sectoarele sus-men˛ionate;
*) Traducere.
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• s„ identifice noi oportunit„˛i de sprijinire prin eforturi
comune a obiectivelor globale energetice ∫i de mediu, cum
ar fi cele stipulate Ón Tratatul Cartei energiei ∫i Ón
Protocolul de la Kyoto;
• s„ Óncurajeze companiile din cele dou„ ˛„ri s„
participe la realizarea Ómpreun„ a altor proiecte de interes
comun Ón domeniul eficien˛ei energetice ∫i al protec˛iei
mediului, inclusiv pe ter˛e pie˛e.
ARTICOLUL 2

Termenii ∫i condi˛iile pentru fiecare proiect se vor stabili
de comun acord de c„tre p„r˛ile direct implicate, cu
sprijinul autorit„˛ilor ∫i al agen˛iilor de resort Ón ceea ce
prive∫te finan˛area ∫i ob˛inerea de garan˛ii de export.
Achizi˛ionarea de bunuri, lucr„ri ∫i servicii pentru
implementarea proiectelor se va face, cu respectarea
prevederilor legisla˛iei Ón vigoare, prin oferta unic„, cu
condi˛ia s„ se asigure eficien˛a economic„ Ón condi˛iile de
pia˛„. Œn cazul contractelor la cheie, operatorii economici
elve˛ieni se vor str„dui s„ utilizeze pe c‚t de mult posibil
bunuri, lucr„ri ∫i servicii rom‚ne∫ti.

3

• schimbul ∫i preg„tirea personalului ∫tiin˛ific ∫i tehnic;
• schimbul de informa˛ii ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice;
• transferul de echipamente, know-how ∫i tehnologie;
• furnizarea de consultan˛„ ∫i servicii tehnologice
relevante.
ARTICOLUL 5

Fiecare parte va Óncuraja constituirea de grupe de lucru
pentru implementarea proiectelor prev„zute Ón anexa nr. II.
Grupele de lucru vor conveni asupra obiectivelor
specifice, responsabilit„˛ilor ∫i resurselor necesare.
Œn vederea implement„rii prezentului acord, grupele de
lucru vor stabili, Ón conformitate cu propriile proceduri,
priorit„˛ile, disponibilit„˛ile ∫i resursele proprii pe care le pot
aloca. Grupele de lucru vor administra propriile resurse
alocate pentru implementarea prezentului acord, Ón
concordan˛„ cu procedurile proprii.
Anexele nr. I ∫i II fac parte integrant„ din prezentul
acord. Anexa nr. II nu este limitativ„.

ARTICOLUL 3

Œn vederea concretiz„rii ∫i realiz„rii scopurilor prezentului
acord au fost identificate urm„toarele domenii prioritare de
cooperare bilateral„ Ón domeniile energie ∫i mediu, ca
orientare pentru companiile, organiza˛iile ∫i institu˛iile
interesate:
• cooperare Ón produc˛ia ∫i furnizarea de componente
pentru centrale electrice ∫i echipamente energetice, a∫a
cum este stipulat Ón Amendamentul comercial la Tratatul
Cartei energiei;
• cercetare aplicat„ ∫i dezvoltare pe teme de energie ∫i
mediu;
• Ómbun„t„˛irea resurselor energetice ∫i a infrastructurii
prin utilizarea de tehnologii cu impact redus asupra
mediului;
• activit„˛i de proiect aflate sub inciden˛a art. 6 din
Protocolul de la Kyoto (implementare Ón comun);
• proiecte legate de aspectele tehnice privind reforma
pie˛ei energiei, a∫a cum este stipulat Ón Tratatul Comunit„˛ii
Energiei din Sud-Estul Europei;
• alte domenii de cooperare convenite la nivelul
companiilor.
Domeniile prioritare definite Ón prezentul acord ∫i lista de
proiecte prev„zut„ Ón anexa nr. II nu sunt limitative.
ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 6

Œn vederea implement„rii obiectivelor prezentului acord,
p„r˛ile au convenit:
• s„ poarte consult„ri bilaterale periodice la nivelul
grupelor de lucru care se vor Ónt‚lni alternativ Ón Rom‚nia
∫i Ón Elve˛ia, ori de c‚te ori este necesar;
• s„ organizeze un sistem eficient pentru schimbul
periodic de informa˛ii economice ∫i comerciale;
• s„ organizeze misiuni economice pentru oamenii de
afaceri interesa˛i din cele dou„ ˛„ri;
• s„ organizeze seminarii, mese rotunde ∫i expozi˛ii
pentru prezentarea de noi produse ∫i tehnologii din sectorul
industrial din cele dou„ ˛„ri;
• s„ participe la t‚rguri ∫i expozi˛ii organizate Ón cele
dou„ ˛„ri;
• s„ schimbe informa˛ii privind ofertele sau licita˛iile
organizate Ón cele dou„ ˛„ri.
ARTICOLUL 7

Prezentul acord va intra Ón vigoare la data ultimei
notific„ri prin care p„r˛ile se vor informa reciproc asupra
Óndeplinirii procedurilor legale interne necesare intr„rii lui Ón
vigoare ∫i va fi Ón vigoare pe perioad„ nedeterminat„.

Formele posibile de cooperare Ón domeniile energie,
mediu ∫i alte sectoare industriale Óntre companiile,
organiza˛iile ∫i institu˛iile interesate pot include:
• participarea companiilor elve˛iene la realizarea de
investi˛ii Ón Rom‚nia Ón proiecte Ón domeniile energie,
mediu ∫i alte sectoare industriale (prev„zute Ón
anexa nr. II);

Fiecare parte contractant„ va avea dreptul s„ denun˛e
prezentul acord Ón orice moment, prin notificarea pe c„i
diplomatice. Œn acest caz prezentul acord va Ónceta dup„
3 luni de la primirea notific„rii de denun˛are.

Pentru Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia,
Attila Demeter,
secretar de stat

Pentru Departamentul Federal al Afacerilor Economice
al Confedera˛iei Elve˛iene,
Jörg Al. Reding,
ambasador

Semnat la Bucure∫ti la 16 iunie 2005, Ón dou„
exemplare Ón limba englez„.
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ANEXA Nr. 1

Grupul de lucru rom‚n:
1. domnul Cristian Istodorescu — director general al
Direc˛iei generale cooperare economic„ interna˛ional„,
sintez„ ∫i investi˛ii — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului;
2. domnul Victor Schmidt — director general adjunct al
Direc˛iei generale politic„ industrial„ — Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului;
3. doamna Cristiana Ion — Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului;
4. domnul Grigore Nelepcu — vicepre∫edinte al
Patronatului Rom‚n din Industria Electronic„, Electrotehnic„,
Tehnologia Informa˛iei ∫i Comunica˛iilor;

5. domnul R„zvan Purdil„ — director al Unit„˛ii de
Management al Proiectelor — Compania Na˛ional„ de
Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.;
6. doamna Carmen Marin — director marketing —
Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice
îHidroelectrica“ — S.A.;
7. domnul Ioan Radu — director Societatea Comercial„
de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica“ —
S.A. — sucursala Transilvania Nord;
8. domnul Rodrig Dinulescu — ministru consilier —
Ambasada Rom‚niei la Berna.
ANEXA Nr. II

LISTA

proiectelor de investi˛ii
Sectorul industrial
Industria construc˛iilor de ma∫ini

1. Linie de asamblare automotoare Diesel mecanice
pentru transportul de c„l„tori pe cale ferat„ pe distan˛e
scurte
2. Linie de asamblare vagoane pentru transportul de
c„l„tori pe calea ferat„
3. Reabilitarea unor utilaje — ma∫ini-unelte ∫i instala˛ii
pentru fabricarea de echipamente hidroenergetice
4. Proiect CFR pentru reabilitarea ∫i modernizarea
sistemului de furnizare prin trac˛iune electric„ de 110/25 kV
la trei sta˛ii de cale ferat„: tronsonul 202 Filia∫i-Simeria,
tronsonul 400 Bra∫ov-Deda ∫i tronsonul 501 Adjud-Ciceu,
inclusiv implementarea sistemelor de supraveghere
regional„ ∫i de colectare de date — sta˛iile de trac˛iune &
SCADA.
Electrotehnic„, electronic„ ∫i mecanic„ fin„

1. Fabricarea de aparatur„ electrocasnic„ divers„
2. Producerea ∫i dezvoltarea fabric„rii de locomotive
Diesel electrice tip Bo-Bo cu tehnic„ de ac˛ionare Ón curent
alternativ, comand„ cu microprocesor ∫i sistem de utilizare
ridicat„ a aderen˛ei, pentru serviciul de marf„ ∫i/sau de
c„l„tori
3. Producerea ∫i dezvoltarea fabric„rii de locomotive
electrice tip Bo-Bo (cu patru osii motoare), cu tehnic„ de
ac˛ionare Ón curent alternativ, comanda calculator de bord,
sisteme moderne de siguran˛„ a mersului pe calea ferat„,
fr‚nare recuperativ„ ∫i sistem de utilizare ridicat„ a
aderen˛ei, pentru serviciul de c„l„tori ∫i/sau de marf„
4. Echipament complex utilizat Ón activitatea de
reabilitare ∫i modernizare termic„ a cl„dirilor ∫i instala˛iilor
aferente
5. Linie de fabrica˛ie de m„rci holografice
6. Linie de fabrica˛ie de echipamente de detectare a
documentelor false
Sectorul energetic
1. Program de revitalizare ∫i modernizare a
echipamentelor cu durata de via˛„ expirat„ din centralele
hidroenergetice: 1330,5 MW
Hidrocentrala Stejaru — 2 x 50 + 4 x 27,5 MW
Prima ecluz„ Por˛ile de Fier I
Hidrocentrala Vidraru — 4 x 55 MW
Hidrocentrala M„ri∫elu — 3 x 73,5 MW
Hidrocentrala ™ugag — 2 x 75 MW

Hidrocentrala Tarni˛a — 2 x 22,5 MW
Hidrocentrala R‚ul Mare Retezat — 2 x 167,5 MW
Hidrocentrala G‚lceag — 2 x 75 MW
2. Capacit„˛i noi: realizarea primei hidrocentrale cu
acumulare prin pompaj Tarni˛a L„pu∫te∫ti, 1.000 MW,
1.200 GWh/an
3. Modernizarea sistemelor de comand„, control ∫i
protec˛ie pentru sta˛iile electrice din re˛ea
4. Modernizarea sistemului de telecontrol al sta˛iilor,
implementarea ∫i dezvoltarea sistemelor DMS-SCADA
5. Cre∫terea capacit„˛ii de distribu˛ie a re˛elei de
distribu˛ie — zona industrial„ Sibiu Vest, realizarea unei
sta˛ii de amplificare de 100/20 kV la Aeroportul Sibiu —
Sistem SCADA ∫i integrarea Ón sistemul existent
6. Modernizarea sta˛iei de transformare Bra∫ov (220 kV) —
îTranselectrica“
7. Modernizarea sta˛iei de transformare Gura Ialomi˛ei
(400 kV) — îTranselectrica“
Sectorul protec˛iei mediului:
Alte industrii

1. Reabilitarea sau extinderea unit„˛ilor ∫i instala˛iilor de
tratare a apelor reziduale
2. Reabilitarea unit„˛ilor de tratare biologic„
3. Produc˛ia de pigmen˛i anorganici: Óndep„rtarea Cr ∫i
Zn din apele reziduale
4. Unit„˛i de finisare chimic„: construc˛ia de sta˛ii de
tratare a apelor reziduale pentru unit„˛i
5. Construc˛ia unei sta˛ii de filtrare a apelor reziduale
industriale Ón vederea Óncadr„rii Ón indicatorii de calitate
prev„zu˛i Ón legea mediului
Industria lemnului ∫i mobilei

6. Fabrici de prelucrare a lemnului: realizarea unei
centrale termice noi de 10 Gcal pentru arderea de∫eurilor
de lemn rezultate Ón procesul de produc˛ie, finalizarea
centralei termice cu instala˛ii de stocare, incineratoare, dou„
boilere de 5 Gcal, instala˛ie de desulfurare, construire de
noi cl„diri
7. Fabrici de prelucrare a lemnului: modernizarea
unit„˛ilor de tratare a apelor reziduale
8. Fabrici de prelucrare a lemnului: realizarea unei
instala˛ii noi sau reabilitarea sistemelor vechi de evacuare a
noxelor pentru fabrici
9. Fabrica de mobil„: prelucrarea de∫eurilor de lemn
prin instalarea de convectoare, brichetare a rumegu∫ului;
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sistem de filtrare pentru cur„˛area evacu„rilor ∫i pentru
instala˛iile pneumatice; izolare fonic„ ∫i termic„ a
instala˛iilor de uscare a cherestelei ∫i de evacuare a
rumegu∫ului; construc˛ia unui rezervor ecologic pentru ape
reziduale; modernizarea instala˛iei de filtrare pentru
substan˛ele toxice din sectorul de finisare; construc˛ia de
spa˛ii tehnico-sociologice
10. Prelucrarea lemnului: reducerea emisiilor rezultate
din arderea combustibilului lichid ∫i procesarea de∫eurilor
de lemn
11. Produc˛ia de mobil„: Ómbun„t„˛irea sistemului de
purificare a gazelor ∫i a apelor reziduale rezultate de la
instala˛ia de ardere a de∫eurilor de lemn
12. Asisten˛a tehnic„ pentru implementarea directivelor
europene referitoare la emisiile fonice Ón atmosfer„ de la
ma∫inile de prelucrare a lemnului ∫i de la usc„toare, prin
realizarea unui sistem de izolare fonic„ ∫i management al
de∫eurilor utiliz‚nd o instala˛ie de m„run˛ire a de∫eurilor
lemnoase
Industria cauciucului

13. Fabrica de prelucrare a cauciucului: cur„˛area
fabricii; reÓnnoirea sistemului de Ónc„lzire (cu abur) utiliz‚nd
centrale electrice de mic„ putere; ob˛inerea aprob„rii de
conectare la conducta principal„ de gaze naturale;
reÓnnoirea sistemului de evacuare (gaz ∫i praf)
Centrale termoelectrice

14. Centrale termoelectrice: instala˛ii de desulfurare a
gazelor arse; reducerea noxelor; precipitatori electrostatici;
depozit de zgur„; tratarea de∫eurilor etc.
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Siderurgie/metalurgie

15. Industria siderurgic„ ∫i metalurgic„: despr„fuirea
gazelor din convertitoare ∫i recuperarea acestora ca gaze
de combustie ∫i despr„fuirea platformelor de turnare ale
furnalelor; monitorizarea emisiilor de noxe din aer, ap„, sol
16. Industria siderurgic„ ∫i metalurgic„: lucr„ri de
ecologizare pentru procedurile de realizare a foilor sub˛iri
de o˛el Ón cuptoare electrice
17. Unit„˛i metalurgice: noi zone ecologice de
depozitare a de∫eurilor industriale rezultate din activit„˛ile
de produc˛ie ∫i Óntre˛inere
Managementul de∫eurilor

18. Unitate de depozitare a de∫eurilor: realizarea unui
strat impermeabil de fosfor-gips pentru evitarea polu„rii cu
P2O5
19. Managementul de∫eurilor: cooperare Ón domeniul
managementului de∫eurilor
20. Managementul de∫eurilor: asisten˛a tehnic„ pentru
Ónfiin˛area unei organiza˛ii de reciclare PET
21. Managementul de∫eurilor: asisten˛„ tehnic„ pentru
managementul PCB Ón Rom‚nia (poluan˛i organici
persisten˛i — POP. A se vedea http://www.pops.int/)
22. Dezvoltarea infrastructurii de recuperare a de∫eurilor
din echipamentele electrice ∫i electronice, din baterii
portabile ∫i acumulatori Ón Rom‚nia — Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind nominalizarea reprezentan˛ilor Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ón cadrul Comitetului director pentru educa˛ia pentru dezvoltarea durabil„
∫i al Grupului de exper˛i — elaborare indicatori pentru educa˛ia pentru dezvoltare durabil„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se nominalizeaz„ doamna Paloma Cecilia
Petrescu, secretar de stat — Ónv„˛„m‚nt preuniversitar —
din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ón Comitetul
director pentru educa˛ia pentru dezvoltarea durabil„,
organismul de decizie principal privind activit„˛ile referitoare
la Strategia pentru educa˛ie pentru dezvoltare durabil„ Ón
regiunea UNECE (Comisia Economic„ pentru Europa a
Na˛iunilor Unite).
Art. 2. — Se nominalizeaz„ doamna Gabriela Scarlat,
inspector general Ón cadrul Direc˛iei generale Ónv„˛„m‚nt

preuniversitar — Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu
atribu˛ii privind dezvoltarea durabil„, Ón Grupul de exper˛i —
elaborare indicatori pentru educa˛ia pentru dezvoltare
durabil„.
Art. 3. — Atribu˛iile reprezentan˛ilor Ministerului Educa˛iei
∫i Cercet„rii nominaliza˛i Ón cadrul Comitetului director
pentru educa˛ia pentru dezvoltarea durabil„ ∫i al Grupului
de exper˛i — elaborare indicatori pentru educa˛ia pentru
dezvoltare durabil„ vor fi stabilite prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Dumitru Miron,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.173.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
pe anul 2005 din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 26 alin. (1) ∫i (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Oficiului
Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat pe anul
2005, la capitolul 15.01 îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli
materiale ∫i servicii“, articolul 30 îAlte cheltuieli“, cu suma
de 78,54 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Oficiului
Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat pe anul
2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional
al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.200.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea Ón folosin˛„ gratuit„ a navei Tismana, proprietate privat„ a statului,
aflat„ Ón administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, Federa˛iei Rom‚ne de Canotaj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 80 alin. (14) din Legea educa˛iei
fizice ∫i sportului nr. 69/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea Ón folosin˛„ gratuit„,
pe o perioad„ de 49 de ani, Federa˛iei Rom‚ne de
Canotaj, persoan„ juridic„ de drept privat, f„r„ scop
lucrativ, de utilitate public„, a navei Tismana, proprietate
privat„ a statului, aflat„ Ón administrarea Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
precum ∫i a bunurilor mobile aferente.

Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Dreptul de folosin˛„ gratuit„ atribuit Federa˛iei
Rom‚ne de Canotaj asupra navei Tismana Ónceteaz„ dac„
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport constat„ c„ aceasta nu este
folosit„ Ón conformitate cu destina˛ia sa.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.205.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Florian Gheorghe
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a navei Tismana, proprietate privat„ a statului, aflat„ Ón administrarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
care se transmite Ón folosin˛„ gratuit„ Federa˛iei Rom‚ne de Canotaj
Denumirea ∫i adresa
bunului

Nava Tismana,
post Br„ila

Persoana juridic„ de la care
se transmite bunul

Agen˛ia Na˛ional„
pentru Sport

Persoana juridic„ la care
se transmite bunul

Federa˛ia Rom‚n„
de Canotaj

Caracteristicile tehnice
ale bunului transmis

—
—
—
—
—
—
—
—
—

data fabrica˛iei: 1983
durata normal„ de func˛ionare: 22 de ani
lungimea maxim„: 65,5 m
lungime la linia de plutire: 60 m
l„˛imea maxim„: 10 m
pescaj: 1,5 m
dan„ punte
Ón„l˛imea pe etaj: 2,65 m
posibilitatea amenaj„rii a 200 de locuri de cazare, a unei
s„li de mese ∫i a dou„ buc„t„rii
— nu este propulsat„

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind aprobarea m„surilor specifice pentru colectarea de∫eurilor de echipamente electrice
∫i electronice care prezint„ riscuri prin contaminare pentru securitatea ∫i s„n„tatea personalului
din punctele de colectare
Œn temeiul prevederilor art. 5 alin. (5), (6), (8) ∫i (9) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 448/2005 privind de∫eurile de
echipamente electrice ∫i electronice, Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a Hot„r‚rii Guvernului nr. 459/2005
privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Distribuitorii de echipamente electrice ∫i
electronice sau punctele de colectare a de∫eurilor de
echipamente electrice ∫i electronice pot refuza preluarea
acestor de∫euri Ón una din urm„toarele situa˛ii:
a) de∫eurile de echipamente electrice ∫i electronice
prezint„ forme evidente de contaminare cu substan˛e
chimice periculoase, a∫a cum sunt definite Ón Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea ∫i ambalarea substan˛elor ∫i preparatelor
chimice periculoase, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 451/2001;
b) de∫eurile de echipamente electrice ∫i electronice
prezint„ suprafe˛e exterioare periculoase pentru manipulare:
p„r˛i t„ioase, ascu˛ite, zim˛ate, sp„rturi, subansamble cu
diverse grade de libertate, care Ón timpul manipul„rii pot
produce accident„ri.
(2) Distribuitorii de echipamente electrice ∫i electronice
sau punctele de colectare men˛ionate la alin. (1) sunt
obligate s„ consemneze Ón scris motivul refuzului ∫i s„ Ól
prezinte pe loc persoanei care a depus echipamentul.
(3) O dat„ la 3 luni distribuitorii de echipamente
electrice ∫i electronice sau punctele de colectare
men˛ionate la alin. (1) sunt obligate s„ prezinte un
centralizator care s„ cuprind„ copiile acestor rapoarte de
refuz la Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului, pentru
stabilirea m„surilor necesare colect„rii acestor de∫euri.

Art. 2. — (1) Œn vederea reducerii cantit„˛ii de de∫euri
de echipamente electrice ∫i electronice eliminate ca de∫euri
municipale nesortate ∫i pentru atingerea unui nivel ridicat
de colectare selectiv„, posesorii de de∫euri de echipamente
electrice ∫i electronice aflate Ón una din situa˛iile men˛ionate
la art. 1 alin. (1) le depun la punctele de colectare conform
art. 5 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 448/2005
privind de∫eurile de echipamente electrice ∫i electronice.
(2) De∫eurile de echipamente electrice ∫i electronice
men˛ionate la art. 1 alin. (1) sunt depozitate Ón conformitate
cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 448/2005 ∫i ale anexei nr. 3 la aceea∫i hot„r‚re ∫i intr„
Ón circuitul de valorificare ∫i reciclare doar Ón condi˛iile
respect„rii cerin˛elor cuprinse Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001.
Art. 3. — Personalul din punctele de colectare va fi
special instruit pentru a identifica ∫i manipula Ón mod corect
de∫eurile de echipamente electrice ∫i electronice
contaminate men˛ionate la art. 1 alin. (1).
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului va
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 30 septembrie 2005.
Nr. 901/S.B.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 149/2005
pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de clasificare
a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
v„z‚nd agen˛iile de clasificare propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
transmise prin procesele-verbale nr. 42/2005 ∫i nr. 60/2005, precum ∫i Referatul de aprobare nr. 95.531 din 7 octombrie
2005,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea
Listei cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de clasificare a
carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005,

se completeaz„ conform anexei care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 1.030.
ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd agen˛iile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine
îNr.
crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

5.

Societatea Comercial„ îAnnona VYS AP“ — S.R.L.

6214615

6.

Societatea Comercial„ îOptomar Com“ — S.R.L.

17106996

Sediul social

Br„ila, Str. Independen˛ei nr. 12, bl. B3, sc. 1, et. 1,
ap. 7, jude˛ul Br„ila
C„l„ra∫i, Str. Tineretului, cartier ANL1, ap. 85,
jude˛ul C„l„ra∫i“
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