PARTEA

Anul 173 (XVII) — Nr. 914

I

Miercuri, 12 octombrie 2005

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
SUMAR
Nr.
LEGI ™I DECRETE
281. — Lege pentru aprobarea Amendamentului la
Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care
epuizeaz„ stratul de ozon, adoptat la Beijing la
3 decembrie 1999 ...................................................
983. — Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Amendamentului la Protocolul de la
Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul
de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
1.064. — Hot„r‚re privind reorganizarea ∫i func˛ionarea
Centrului Na˛ional al Cinematografiei .....................
1.168. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
Hot„r‚rii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a echipamentelor
sub presiune ............................................................

Pagina

2–3

4

4–8

9–11

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
134. — Ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru
Resurse Minerale privind aprobarea Listei
perimetrelor pentru concesionarea de activit„˛i de
explorare — Runda nr. 46/2005 ............................ 12–15
1.506. — Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului privind modificarea Ordinului
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 2.264/2004 pentru aprobarea Reglement„rii
tehnice privind proiectarea ∫i dotarea locurilor de
parcare, oprire ∫i sta˛ionare, aferente drumurilor
publice, situate Ón extravilanul localit„˛ilor ............... 15—16
´
Rectific„ri ...............................................................................

16

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

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 914/12.X.2005

LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul
de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon,
adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Amendamentul la Protocolul de la Montreal
privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon, adoptat la Beijing la
3 decembrie 1999.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 281.

AMENDAMENT
la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon,
adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999*)
ARTICOLUL 1
Amendament

A. Articolul 2 paragraful 5
Œn paragraful 5 al articolului 2 din Protocol se Ónlocuiesc
urm„toarele cuvinte:
îarticolele 2A—2E“ cu: îarticolele 2A—2F“.
B. Articolul 2 paragrafele 8 (a) ∫i 11
Œn paragrafele 8 (a) ∫i 11 ale articolului 2 din Protocol se
Ónlocuiesc urm„toarele cuvinte:
îarticolele 2A—2H“ cu: îarticolele 2A—2I“.
C. Articolul 2F paragraful 8
Dup„ paragraful 7 al articolului 2F din Protocol se
adaug„ urm„torul paragraf:
î8. Œn decursul perioadei de 12 luni cu Óncepere de la
1 ianuarie 2004 ∫i Ón decursul fiec„rei perioade de 12 luni
care urmeaz„, fiecare parte care produce una sau mai
multe astfel de substan˛e se asigur„ ca nivelul calculat al
produc˛iei de substan˛e reglementate Ónscrise Ón grupa I din
anexa C s„ nu dep„∫easc„ anual valoarea:
a) sumei nivelului calculat al consumului din anul 1989
al substan˛elor reglementate Ónscrise Ón grupa I din
anexa C ∫i a 2,8% din nivelul calculat al consumului din
1989 al substan˛elor reglementate Ónscrise Ón grupa I din
anexa A; ∫i

b) sumei nivelului calculat al produc˛iei din anul 1989 a
substan˛elor reglementate Ónscrise Ón grupa I din anexa C
∫i a 2,8% din nivelul calculat al produc˛iei din 1989 a
substan˛elor reglementate Ónscrise Ón grupa I din anexa A.
Prin excep˛ie de la prevederile paragrafului de mai sus,
pentru a satisface cerin˛ele interne fundamentale ale p„r˛ilor
care ac˛ioneaz„ Ón conformitate cu paragraful 1 al
articolului 5 din Protocol, nivelul calculat al produc˛iei poate
s„ dep„∫easc„ aceast„ valoare cu p‚n„ la 15% din nivelul
calculat al produc˛iei de substan˛e reglementate Ónscrise Ón
grupa I din anexa C definit„ mai sus.“
D. Articolul 2I
Dup„ articolul 2H din Protocol se adaug„ urm„torul
articol:
îARTICOLUL 2I
Bromoclorometan

Œn decursul perioadei de 12 luni cu Óncepere de la
1 ianuarie 2002 ∫i Ón decursul fiec„rei perioade de 12 luni
care urmeaz„, fiecare parte se asigur„ ca nivelul calculat
al consumului ∫i al produc˛iei de substan˛„ reglementat„
Ónscris„ Ón grupa a III-a din anexa C s„ fie egal cu 0.
Prezentul paragraf se aplic„ sub rezerva deciziei p„r˛ilor de
a autoriza un nivel al produc˛iei sau consumului acestei
substan˛e, necesar satisfacerii utiliz„rilor aprobate de p„r˛i
ca fiind esen˛iale.“

*) Traducere.
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E. Articolul 3
Œn articolul 3 din Protocol se Ónlocuiesc urm„toarele
cuvinte:
îarticolele 2, 2A—2H“ cu: îarticolele 2, 2A—2I“.
F. Articolul 4 paragraful 1 quin. ∫i 1 sex.
La articolul 4 din Protocol dup„ paragraful 1 qua. se
adaug„ urm„toarele paragrafe:
î1 quin. Cu Óncepere de la 1 ianuarie 2004, fiecare
parte interzice importul de substan˛e reglementate Ónscrise
Ón grupa I din anexa C din orice stat care nu este parte la
prezentul Protocol.
1 sex. Œn termen de un an de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentului paragraf, fiecare parte interzice importul
substan˛ei reglementate Ónscrise Ón grupa a III-a din anexa C
din orice stat care nu este parte la prezentul Protocol.“
G. Articolul 4 paragraful 2 quin. ∫i 2 sex.
La articolul 4 din Protocol dup„ paragraful 2 qua. se
adaug„ urm„toarele paragrafe:
î2 quin. Cu Óncepere de la 1 ianuarie 2004, fiecare
parte interzice exportul substan˛elor reglementate Ónscrise
Ón grupa I din anexa C c„tre orice stat care nu este parte
la prezentul Protocol.
2 sex. Œn termen de un an de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentului paragraf, fiecare parte interzice exportul
substan˛ei reglementate Ónscrise Ón grupa a III-a din anexa C
c„tre orice stat care nu este parte la prezentul Protocol.“
H. Articolul 4 paragrafele 5—7
Œn paragrafele 5—7 ale articolului 4 din Protocol se
Ónlocuiesc urm„toarele cuvinte:
îanexele A ∫i B, grupa a II-a din anexa C ∫i anexa E“
cu: îanexele A, B, C ∫i E“.
I. Articolul 4 paragraful 8
Œn paragraful 8 al articolului 4 din Protocol se Ónlocuiesc
urm„toarele cuvinte:
îarticolele 2A—2E, articolele 2G ∫i 2H“ cu: îarticolele
2A—2I“.
J. Articolul 5 paragraful 4
Œn paragraful 4 al articolului 5 din Protocol se Ónlocuiesc
urm„toarele cuvinte:
îarticolele 2A—2H“ cu: îarticolele 2A—2I“.
K. Articolul 5 paragrafele 5 ∫i 6
Œn paragrafele 5 ∫i 6 ale articolului 5 din Protocol se
Ónlocuiesc urm„toarele cuvinte:
îarticolele 2A—2E“ cu: îarticolele 2A—2E ∫i articolul 2I“.
L. Articolul 5 paragraful 8 ter (a)
Œn continuarea subparagrafului 8 ter (a) al articolului 5
din Protocol se adaug„ urm„toarea propozi˛ie:
îCu Óncepere de la 1 ianuarie 2016, fiecare parte care
ac˛ioneaz„ Ón baza paragrafului 1 al prezentului articol se
va conforma la m„surile de reglementare prev„zute Ón
paragraful 8 al articolului 2F ∫i, Ón baza respect„rii
acestora, va utiliza media nivelului calculat al produc˛iei ∫i
al consumului Ón 2015.“
M. Articolul 6
Œn articolul 6 din Protocol se Ónlocuiesc urm„toarele
cuvinte:
îarticolele 2A—2H“ cu: îarticolele 2A—2I“.
N. Articolul 7 paragraful 2
Œn paragraful 2 al articolului 7 din Protocol se Ónlocuiesc
urm„toarele cuvinte:
îanexele B ∫i C“ cu: îanexa B ∫i grupele I ∫i a II-a din
anexa C“.

O. Articolul 7 paragraful 3
La sf‚r∫itul primei propozi˛ii din paragraful 3 al
articolului 7 din Protocol se adaug„ urm„toarea
propozi˛ie:
îFiecare parte comunic„ Secretariatului date statistice
privind cantitatea anual„ de substan˛„ reglementat„ Ónscris„
Ón anexa E, utilizat„ Ón aplica˛ii de carantin„ ∫i
preexpedi˛ie.“
P. Articolul 10
Œn paragraful 1 al articolului 10 din Protocol se
Ónlocuiesc urm„toarele cuvinte:
îarticolele 2A—2E“ cu: îarticolele 2A—2E ∫i articolul 2I“.
Q. Articolul 17
Œn articolul 17 din Protocol se Ónlocuiesc urm„toarele
cuvinte:
îarticolele 2A—2H“ cu: îarticolele 2A—2I“.
R. Anexa C
Œn anexa C la Protocol se adaug„ urm„toarea grup„:
îGrupa

Grupa III
CH2BrCl

Num„r

Poten˛ial

de

de epuizare

izomeri

a ozonului

1

0,12“

Substan˛a

bromoclorometan
ARTICOLUL 2

Rela˛ia cu Amendamentul din 1997

Un stat sau o organiza˛ie regional„ de integrare
economic„ poate depune un instrument de ratificare,
acceptare ori aprobare a acestui amendament sau poate
adera la prezentul amendament numai dac„ a depus
anterior ori simultan un astfel de instrument pentru
Amendamentul adoptat la cea de-a IX-a reuniune a p„r˛ilor,
desf„∫urat„ la Montreal la 17 septembrie 1997.
ARTICOLUL 3
Intrarea Ón vigoare

1. Prezentul amendament intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie
2001, cu condi˛ia depunerii la aceast„ dat„ a cel pu˛in
20 de instrumente de ratificare, acceptare ori aprobare a
amendamentului de c„tre state sau organiza˛ii regionale de
integrare economic„, care sunt p„r˛i la Protocolul de la
Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon.
Dac„ la aceast„ dat„ condi˛ia men˛ionat„ nu este Óndeplinit„,
prezentul amendament intr„ Ón vigoare Ón a 90-a zi de la
data la care aceast„ condi˛ie este Óndeplinit„.
2. Pentru scopurile paragrafului 1, nici unul dintre
instrumentele depuse de o organiza˛ie regional„ de
integrare economic„ nu va fi considerat ca suplimentar
celor depuse de c„tre statele membre ale acestor
organiza˛ii.
3. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului amendament, Ón
conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, acesta intr„
Ón vigoare pentru orice alt„ parte la Protocol Ón a 90-a zi de
la data depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare
sau aprobare.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Amendamentului
la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele
care epuizeaz„ stratul de ozon,
adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Amendamentului
la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de
ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 983.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Centrului Na˛ional al Cinematografiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (9) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 39/2005 privind cinematografia,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei se

c) Fondul cinematografic;

reorganizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al

d) dona˛ii ∫i sponsoriz„ri.

administra˛iei publice centrale Ón domeniul cinematografiei,

Art. 2. — Œn activitatea sa Centrul Na˛ional al

institu˛ie public„ de interes na˛ional, cu personalitate

Cinematografiei urm„re∫te Óndeplinirea urm„toarelor

juridic„, Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor.

obiective generale:

(2) Centrul Na˛ional al Cinematografiei are sediul Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4—6,
sectorul 1.

a) dezvoltarea industriei filmului Ón Rom‚nia;
b) stabilirea strategiei de dezvoltare a cinematografiei
na˛ionale;

(3) Activitatea Centrului Na˛ional al Cinematografiei ∫i a
unit„˛ilor din subordine se finan˛eaz„ din venituri proprii ∫i

c) protejarea, dezvoltarea ∫i punerea Ón valoare a
patrimoniului na˛ional al cinematografiei;

subven˛ii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul

d) promovarea culturii ∫i educa˛iei cinematografice;

Ministerului Culturii ∫i Cultelor.

e) Óncurajarea ini˛iativei private Ón domeniile produc˛iei,

(4)

Veniturile

proprii

ale

Centrului

Na˛ional

al

Cinematografiei provin din:

distribuirii ∫i exploat„rii filmelor rom‚ne∫ti;
f) promovarea unui sistem concuren˛ial deschis de acces

a) exploatarea bunurilor pe care le are Ón administrare;

la mecanismele ∫i modalit„˛ile de finan˛are a unor activit„˛i

b) alte activit„˛i specifice desf„∫urate potrivit legii;

din Fondul cinematografic;
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g) afirmarea identit„˛ii culturale na˛ionale ∫i a
minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, prin realizarea ∫i
promovarea filmelor rom‚ne∫ti Ón circuitul mondial de valori;
h) dezvoltarea cooper„rii cinematografice europene ∫i
interna˛ionale;
i) sus˛inerea form„rii profesionale Ón domeniul
cinematografiei.
Art. 3. — Œn scopul realiz„rii rolului ∫i a obiectivelor sale
generale, Centrul Na˛ional al Cinematografiei Óndepline∫te
urm„toarele func˛ii:
a) de punere Ón aplicare a politicii ∫i strategiei sectoriale
Ón domeniul cinematografiei;
b) de administrare a Fondului cinematografic ∫i a
patrimoniului cinematografiei na˛ionale;
c) de gestionare a mecanismelor ∫i modalit„˛ilor de
finan˛are a unor activit„˛i din sectorul cinematografiei;
d) de reglementare a activit„˛ilor din domeniul s„u de
competen˛„, de urm„rire ∫i de control al respect„rii
prevederilor legale Ón vigoare Ón sectorul cinematografic;
e) de reprezentare Ón organismele ∫i organiza˛iile
na˛ionale, regionale ∫i interna˛ionale, ca organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale Ón domeniul
cinematografiei.
Art. 4. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei
Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii principale, conform art. 6
din Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia:
1. elaboreaz„, sub coordonarea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, strategia ∫i politicile sectoriale Ón domeniul
cinematografiei, pe care le supune spre aprobare
Guvernului;
2. elaboreaz„ ∫i propune spre aprobare Guvernului, prin
Ministerul Culturii ∫i Cultelor, proiecte de acte normative
pentru domeniul s„u de activitate;
3. emite norme ∫i metodologii privind desf„∫urarea
activit„˛ilor din domeniul cinematografiei;
4. emite reglement„ri, norme ∫i instruc˛iuni pentru
institu˛iile din subordine;
5. particip„, Ómpreun„ cu Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i
Ministerul Afacerilor Externe, la ini˛ierea ∫i la negocierea
conven˛iilor, acordurilor ∫i a altor Ón˛elegeri interna˛ionale
din domeniul cinematografiei;
6. propune Ministerului Culturii ∫i Cultelor Óncheierea
unor conven˛ii, acorduri ∫i a altor Ón˛elegeri de cooperare
interna˛ional„, precum ∫i aderarea sau, dup„ caz,
ratificarea conven˛iilor interna˛ionale din domeniul s„u de
competen˛„;
7. emite norme, asigur„ organizarea, func˛ionarea ∫i
administrarea Registrului Cinematografiei, ca instrument
unitar de eviden˛„ pentru persoanele fizice ∫i juridice care
desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniul cinematografiei;
8. emite norme ∫i asigur„, prin Registrul Cinematografiei,
clasificarea filmelor, precum ∫i a s„lilor ∫i gr„dinilor de

5

spectacol cinematografic sau a oric„ror alte spa˛ii Ón care
se prezint„ proiec˛ii publice de filme, Ón func˛ie de nivelul
dot„rilor tehnice ∫i al facilit„˛ilor de confort ∫i de vizionare
oferite publicului;
9. suspend„ sau retrage, dup„ caz, avizele ∫i/sau
clasific„rile stabilite, Ón cazul nerespect„rii de c„tre titulari a
actelor normative Ón vigoare;
10. administreaz„ ∫i exploateaz„ patrimoniul na˛ional al
cinematografiei, potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare;
11. poate Ónchiria sau concesiona bunuri din patrimoniul
na˛ional al cinematografiei, potrivit prevederilor legale Ón
vigoare;
12. asigur„ resurse financiare Ón vederea conserv„rii,
restaur„rii ∫i valorific„rii filmelor cinematografice rom‚ne∫ti,
precum ∫i a altor bunuri care fac parte din patrimoniul
cinematografiei na˛ionale;
13. asigur„ colectarea ∫i administrarea eficient„ a
Fondului cinematografic;
14. ini˛iaz„ reglement„rile necesare ∫i asigur„
organizarea ∫i desf„∫urarea evalu„rii ∫i selec˛ion„rii, Óntr-un
sistem concuren˛ial deschis, a proiectelor cinematografice,
Ón vederea acord„rii sprijinului financiar, Ón condi˛iile legii;
15. acord„, Ón conformitate cu dispozi˛iile legii, credite
directe pentru produc˛ia de film ∫i dezvoltarea de proiecte;
16. acord„ sprijin nerambursabil pentru sus˛inerea unor
programe de cultur„ ∫i educa˛ie cinematografic„, pentru
distribuirea ∫i exploatarea filmelor rom‚ne∫ti, Ón ˛ar„ ∫i Ón
str„in„tate, c‚t ∫i pentru cinematograful de art„;
17. analizeaz„ modul de utilizare a creditelor financiare
alocate din Fondul cinematografic ∫i ia m„surile legale ce
se impun pentru recuperarea acestora, Ón situa˛ia
nerespect„rii prevederilor legale ∫i a clauzelor contractelor
de creditare;
18. poate acorda sprijin financiar, Ón condi˛iile legii,
pentru organizarea unor festivaluri cinematografice,
participarea filmelor ∫i a cinea∫tilor rom‚ni la manifest„ri
interne ∫i interna˛ionale de profil prin organizarea de
standuri, manifest„ri ∫i ac˛iuni promo˛ionale Ón cadrul
acestora;
19. ini˛iaz„, organizeaz„ ∫i sprijin„ financiar, Ón condi˛iile
legii, orice alte forme de punere Ón valoare a crea˛iei
cinematografice rom‚ne∫ti ∫i a patrimoniului na˛ional al
cinematografiei;
20. acord„ anual Premiul Na˛ional al Cinematografiei ∫i
poate institui premii pentru crea˛ia ∫i produc˛ia de filme
rom‚ne∫ti;
21. elaboreaz„ indicatori statistici de specialitate ∫i
asigur„ colectarea datelor statistice pentru domeniul s„u de
activitate;
22. editeaz„, public„ ∫i comercializeaz„ Anuarul Statistic
al Cinematografiei, alte publica˛ii de specialitate ∫i poate
sprijini editarea unor asemenea publica˛ii;
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23. poate ini˛ia ∫i comercializa, direct sau Ón colaborare,
transpuneri ale filmelor rom‚ne∫ti din patrimoniul
cinematografiei na˛ionale, pe orice fel de suport, cu
respectarea legisla˛iei privind drepturile de autor ∫i
drepturile conexe;
24. stabile∫te, cu aprobarea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, pre˛urile ∫i tarifele pentru serviciile pe care le
presteaz„, precum ∫i pentru cele prestate de institu˛iile din
subordine;
25. organizeaz„ ∫i finan˛eaz„ activit„˛i de formare ∫i
perfec˛ionare profesional„ a persoanelor care exercit„
meserii specifice domeniului cinematografiei ∫i pentru care
nu exist„ forme speciale de ∫colarizare ∫i elibereaz„, Ón
acest scop, atestate profesionale;
26. colaboreaz„ cu organiza˛iile neguvernamentale, cu
sindicatele ∫i patronatele din domeniul cinematografiei,
precum ∫i cu alte structuri ale societ„˛ii civile;
27. controleaz„ ∫i asigur„ respectarea reglement„rilor Ón
domeniul cinematografiei, aplic„ sanc˛iunile contraven˛ionale
prev„zute de lege;
28. controleaz„ respectarea Óndeplinirii obliga˛iilor de
plat„ a contribu˛iilor la Fondul cinematografic, Ón condi˛iile
∫i termenele stabilite prin lege;
29. acord„ sprijin de specialitate produc„torilor,
distribuitorilor ∫i exploatan˛ilor de cinematografe pentru
accesul la formele de finan˛are interne ∫i interna˛ionale;
30. propune Ministerului Culturii ∫i Cultelor reprezentan˛i
ai Rom‚niei Ón organismele interna˛ionale sau
interguvernamentale din domeniul cinematografiei;
31. avizeaz„ ∫i aprob„, Ón calitate de autoritate
na˛ional„ competent„, cererile de acceptare la regimul
juridic de coproduc˛ie cinematografic„ european„;
32. asigur„ func˛ionarea comisiilor de selec˛ie a
proiectelor cinematografice ∫i a comisiilor de clasificare a
filmelor ∫i s„lilor de cinematograf;
33. colaboreaz„ cu structurile din domeniul educa˛ional
pentru realizarea de programe de educa˛ie ∫i cultur„
cinematografic„.
(2) Centrul Na˛ional al Cinematografiei Óndepline∫te orice
alte atribu˛ii prev„zute de lege.
Art. 5. — Pentru realizarea obiectivelor ∫i atribu˛iilor
sale, pentru conceperea ∫i punerea Ón aplicare de politici
∫i ac˛iuni Ón domeniul cinematografiei, de parteneriat publicprivat ∫i central-local, Centrul Na˛ional al Cinematografiei va
ac˛iona Ón cooperare cu autorit„˛ile administra˛iei publice
centrale ∫i locale, cu institu˛iile publice de specialitate, cu
operatori economici, cu structurile societ„˛ii civile ∫i ale
mediului de afaceri din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
Art. 6. — Pentru exercitarea atribu˛iilor sale Centrul
Na˛ional al Cinematografiei este abilitat s„ solicite ∫i s„
primeasc„ informa˛ii ∫i date de la institu˛ii publice ∫i de la
persoanele juridice de drept privat cu activitate Ón domeniul
s„u de competen˛„.

Art. 7. — (1) Structura organizatoric„ a Centrului
Na˛ional al Cinematografiei este prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re. Œn cadrul
acesteia, prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, se mai
pot organiza, Ón condi˛iile legii, servicii sau birouri, precum
∫i colective temporare pentru realizarea unor programe,
proiecte, studii sau cercet„ri.
(2) Num„rul maxim de posturi este de 58, cu Óncadrare
Ón num„rul maxim de posturi aprobat pentru unit„˛ile
subven˛ionate din subordinea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.
(3) Atribu˛iile ∫i modul de func˛ionare ale
compartimentelor din aparatul propriu al Centrului Na˛ional
al Cinematografiei, precum ∫i rela˛iile func˛ionale dintre
acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare, care se aprob„ prin ordin al ministrului culturii
∫i cultelor.
(4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al
Centrului Na˛ional al Cinematografiei se face potrivit
reglement„rilor Ón vigoare, referitoare la acordarea
drepturilor de natur„ salarial„ pentru func˛ionarii publici ∫i
pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
Art. 8. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei este
coordonat, potrivit legii, de un consiliu de administra˛ie
compus din 7 membri.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie sunt numi˛i prin
ordin al ministrului culturii ∫i cultelor pentru un mandat de
2 ani.
(3) Componen˛a consiliului de administra˛ie se stabile∫te
dup„ cum urmeaz„:
— 5 membri propu∫i de uniunile ∫i asocia˛iile din
domeniul cinematografiei;
— 1 membru propus de Ministerul Culturii ∫i Cultelor;
— directorul
Cinematografiei.

general

al

Centrului

Na˛ional

al

(4) Directorul general al Centrului Na˛ional al
Cinematografiei este de drept pre∫edintele consiliului de
administra˛ie.
(5) Membrii consiliului de administra˛ie sunt retribui˛i cu
o indemniza˛ie lunar„ reprezent‚nd 25% din salariul brut
lunar al directorului general al Centrului Na˛ional al
Cinematografiei.
(6) Membrii Consiliului de administra˛ie al Centrului
Na˛ional al Cinematografiei nu pot depune, pe perioada
mandatului, Ón nici o calitate, proiecte la sesiunile de
concurs pentru a solicita credite directe.
(7) Membrii Consiliului de administra˛ie al Centrului
Na˛ional al Cinematografiei nu pot solicita, pe perioada
mandatului, Ón nici o calitate, sprijin financiar nerambursabil.
(8) Pe perioada mandatului societ„˛ile comerciale ai
c„ror ac˛ionari, asocia˛i sau administratori sunt membri ai
consiliului de administra˛ie nu pot Ónscrie proiecte la
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sesiunile de concurs pentru acordare de credite directe ∫i
nu pot solicita sprijin financiar nerambursabil.
(9) Mandatul membrilor Consiliului de administra˛ie al
Centrului Na˛ional al Cinematografiei poate fi reÓnnoit
pentru o perioad„ de Ónc„ maximum 2 ani.
(10) Membrii Consiliului de administra˛ie al Centrului
Na˛ional al Cinematografiei a c„ror activitate este
necorespunz„toare pot fi revoca˛i prin ordin al ministrului
culturii ∫i cultelor.
Art. 9. — (1) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te
lunar sau ori de c‚te ori este necesar.
(2) Consiliul de administra˛ie este convocat de
pre∫edintele acestuia, care propune ordinea de zi, sau la
solicitarea a cel pu˛in 3 dintre membrii s„i.
(3) Consiliul de administra˛ie lucreaz„ legal Ón prezen˛a
majorit„˛ii membrilor s„i, iar hot„r‚rile se adopt„ cu votul a
cel pu˛in 4 dintre membrii acestuia.
Art. 10. — Consiliul de administra˛ie are urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) propune strategia ∫i politicile sectoriale Ón domeniul
cinematografiei;
b) avizeaz„ proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i
urm„re∫te execu˛ia acestuia;
c) avizeaz„ situa˛iile financiare anuale ale Centrului
Na˛ional al Cinematografiei;
d) avizeaz„ proiectul Regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare al Centrului Na˛ional al Cinematografiei;
e) analizeaz„ periodic modul de realizare a veniturilor
proprii ale Fondului cinematografic;
f) analizeaz„ dosarele proiectelor cinematografice
selec˛ionate prin concurs ∫i stabile∫te cuantumul creditelor
directe, care pot fi acordate Ón condi˛iile legii ∫i ale
regulamentului emis Ón baza ∫i pentru aplicarea acesteia;
g) stabile∫te Ómpreun„ cu comisia de selec˛ie a
proiectelor cinematografice produc˛iile cinematografice care
se Óncadreaz„ Ón categoria filmelor dificile ∫i cu buget
redus;
h) analizeaz„ ∫i aprob„, Ón condi˛iile legii, cererile de
acordare a sprijinului financiar nerambursabil;
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i) aprob„ alocarea resurselor financiare necesare pentru
conservarea ∫i restaurarea filmelor rom‚ne∫ti aflate Ón
patrimoniul cinematografiei na˛ionale;
j) aprob„ programul de educa˛ie ∫i cultur„
cinematografic„;
k) aprob„ eliberarea atestatelor profesionale pentru
persoanele care exercit„ meserii specifice domeniului
cinematografiei ∫i pentru care nu exist„ forme speciale de
∫colarizare;
l) aprob„ propunerile de reprezentare a Centrului
Na˛ional al Cinematografiei Ón rela˛iile cu organismele
interna˛ionale, precum ∫i cele privitoare la stabilirea rela˛iilor
de colaborare cu organismele similare din alte ˛„ri.
Art. 11. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei este
condus de un director general, numit prin ordin al
ministrului culturii ∫i cultelor, Ón urma unui concurs
organizat potrivit legii.
(2) Directorul general conduce Óntreaga activitate a
Centrului Na˛ional al Cinematografiei ∫i Ól reprezint„ Ón
raporturile cu autorit„˛ile publice, institu˛ii ∫i organiza˛ii,
precum ∫i cu persoanele fizice ∫i juridice din ˛ar„ sau din
str„in„tate.
(3) Directorul general este ordonator secundar de
credite.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin directorul general
al Centrului Na˛ional al Cinematografiei emite decizii cu
caracter normativ sau individual.
Art. 12. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei are
Ón dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul
propriu, un num„r de autoturisme stabilit conform normelor
legale Ón vigoare.
(2) Centrul Na˛ional al Cinematografiei are, de
asemenea, Ón dotare, pentru activit„˛ile sale specifice, un
autoturism de teren pentru transport de marf„ ∫i copii de
filme, cu un consum mediu lunar de 350 litri.
Art. 13. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 229/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea Centrului Na˛ional al
Cinematografiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 169 din 18 martie 2003, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.064.
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Serviciul Registrul
cinematografiei

Compartiment
promovarea culturii
cinematografice

Compartiment
formare profesional„,
resurse umane

Direc˛ia Registrul cinematografiei, programe
multimedia, formare profesional„

Compartiment strategii sectoriale,
informatic„, statistic„

Serviciul cooperare extern„
Director general

Serviciul Fond
cinematografic

Consiliul de administra˛ie

a Centrului Na˛ional al Cinematografiei

STRUCTURA ORGANIZATORIC√

Serviciul patrimoniu
cinematografic

Compartiment buget
finan˛e, investi˛ii

Direc˛ia Fond ∫i patrimoniu
cinematografic, buget finan˛e
∫i dezvoltare

Oficiul juridic

Audit public intern

Num„rul maxim de posturi = 58

ANEX√
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 584/2004
privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a echipamentelor sub presiune
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. 584/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a
echipamentelor sub presiune, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Prezenta hot„r‚re se aplic„ la proiectarea,
fabricarea ∫i evaluarea conformit„˛ii echipamentelor sub
presiune ∫i a ansamblurilor care au o presiune maxim„
admisibil„ PS mai mare de 0,5 bar ∫i stabile∫te condi˛iile
de introducere pe pia˛„ a acestora.“
2. La alineatul (1) al articolului 2, literele a), c) d) ∫i g)
vor avea urm„torul cuprins:
îa) echipamente sub presiune — recipiente, conducte,
accesorii de securitate ∫i accesorii sub presiune.
Echipamentele sub presiune includ, dup„ caz, elemente
fixate pe p„r˛ile solicitate la presiune, cum sunt flan∫e,
racorduri, cuplaje, elemente de sus˛inere, urechi pentru
ridicare ∫i altele asemenea;
............................................................................................
c) conducte — p„r˛i componente de conduct„ destinate
pentru transportul fluidelor atunci c‚nd sunt montate
Ómpreun„ pentru a fi integrate Óntr-un sistem sub presiune.
Conductele includ Ón special o ˛eav„ sau sisteme de ˛evi,
tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri sau
alte componente supuse la presiune, dup„ caz.
Schimb„toarele de c„ldur„ cu ˛evi destinate Ónc„lzirii sau
r„cirii aerului sunt considerate conducte;
d) accesorii de securitate — dispozitive destinate
protej„rii echipamentelor sub presiune Ómpotriva dep„∫irii
limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
— dispozitive de limitare direct„ a presiunii, cum ar fi:
ventile de siguran˛„, siguran˛e cu elemente de rupere, tije
de flambare, sisteme de siguran˛„ comandate;
— dispozitive de limitare, care ac˛ioneaz„ mijloace de
corec˛ie sau Ónchid ori Ónchid ∫i blocheaz„, cum ar fi:
presostate, termostate sau nivostate, precum ∫i dispozitive
de m„sur„ ∫i control cu func˛ie de securitate;
............................................................................................
g) presiune — presiunea relativ„ la presiunea
atmosferic„, adic„ presiunea m„surat„; Ón consecin˛„,
vacuumul se exprim„ printr-o valoare negativ„;“.

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Autorit„˛ile competente pot emite, dac„ este
necesar, reglement„ri care cuprind cerin˛e specifice pentru
protec˛ia persoanelor ∫i, Ón special, a muncitorilor care
utilizeaz„ echipamente sub presiune sau ansambluri, cu
condi˛ia ca respectivele reglement„ri s„ nu conduc„ la
modificarea unor astfel de echipamente ∫i ansambluri,
Óntr-un mod care nu este specificat Ón prezenta hot„r‚re.“
4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn cazul Ón care organismul de control constat„ c„
standardele prev„zute la alin. (2) nu corespund Ón totalitate
cerin˛elor esen˛iale prev„zute Ón anexa nr. 1, Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului va Ón∫tiin˛a Comitetul pentru
standarde ∫i reglement„ri tehnice din cadrul Comisiei
Europene. Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului va duce la
Óndeplinire decizia adoptat„ de Comitetul pentru standarde
∫i reglement„ri tehnice din cadrul Comisiei Europene.“
5. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn m„sura Ón care este necesar pentru utilizarea
sigur„ ∫i corect„ a echipamentelor sub presiune ∫i a
ansamblurilor, informa˛iile prev„zute Ón anexa nr. 1 pct. 3.3
∫i 3.4 trebuie furnizate Ón limba rom‚n„.“
6. La articolul 7, dup„ alineatul (3) se introduc trei noi
alineate, alineatele (31)—(33), cu urm„torul cuprins:
î(31) M„surile prev„zute la alin. (3) vor fi analizate de
c„tre Comisia European„, pe baz„ de consult„ri cu p„r˛ile
interesate.
(3 2 ) Dac„, urmare analizei prev„zute la alin. (3 1 ),
Comisia European„ consider„ c„ m„sura este justificat„, va
informa Ón consecin˛„ Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i
statele membre ale Uniunii Europene.
(3 3 ) Dac„, urmare analizei prev„zute la alin. (3 1 ),
Comisia European„ consider„ c„ m„sura este nejustificat„,
informeaz„ Ón consecin˛„ Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
∫i produc„torul sau reprezentantul autorizat al acestuia,
dup„ caz. Œn situa˛ia Ón care neconformitatea care a stat la
baza deciziei organului de control rezult„ din deficien˛ele
prev„zute la alin. (2) lit. c) sau d) ∫i Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului Ó∫i men˛ine punctul de vedere asupra
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caracterului justificat al m„surii, Comisia European„ aduce
la cuno∫tin˛„ Comitetului pentru standarde ∫i reglement„ri
tehnice situa˛ia creat„, Ón vederea emiterii de c„tre acesta
a unui punct de vedere Ón regim de urgen˛„.“
7. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Echipamentele sub presiune ∫i/sau
ansamblurile destinate s„ func˛ioneze la valori mai mici sau
egale cu valorile limit„ prev„zute la art. 8 alin. (2)—(4) ∫i,
respectiv, cele prev„zute la art. 9 trebuie s„ fie proiectate
∫i fabricate Ón conformitate cu practicile inginere∫ti, pentru a
se putea asigura utilizarea acestora Ón deplin„ securitate.
Echipamentele sub presiune ∫i/sau ansamblurile din
aceast„ categorie trebuie Ónso˛ite de instruc˛iuni de utilizare
adecvate ∫i trebuie s„ fie marcate astfel Ónc‚t s„ poat„ fi
identificat produc„torul sau reprezentantul autorizat al
acestuia. Astfel de echipamente ∫i/sau ansambluri nu
trebuie s„ poarte marcajul CE prev„zut la art. 18.“
8. Alineatele (1) ∫i (9) ale articolului 13 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Œnainte de introducerea pe pia˛„ a
echipamentelor sub presiune, produc„torul trebuie s„
supun„ fiecare echipament sub presiune unei proceduri de
evaluare a conformit„˛ii, prev„zut„ Ón anexa nr. 4, Ón
condi˛iile prezentului articol.
............................................................................................
(9) Documentele ∫i coresponden˛a realizate Ón leg„tur„
cu procedurile de evaluare a conformit„˛ii prev„zute la
alin. (1)—(8) se redacteaz„ Ón limba rom‚n„, Ón limba
oficial„ a statului membru al Uniunii Europene unde Ó∫i are
sediul organismul notificat responsabil pentru procedurile de
evaluare a conformit„˛ii sau Óntr-o limb„ acceptat„ de acest
organism notificat, dup„ caz.“
9. Alineatul (3) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œnaintea acord„rii aprob„rii europene de material,
organismul notificat va informa Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, statele membre ale Uniunii Europene ∫i
Comisia European„, transmi˛‚ndu-le informa˛iile relevante
cu privire la aceasta. Œn termen de 3 luni de la primirea
informa˛iei, Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Comisia
European„ sau orice alt stat membru poate s„ prezinte
acest subiect, Ón mod argumentat, Comitetului pentru
standarde ∫i reglement„ri tehnice. Œn acest caz, Comitetul
pentru standarde ∫i reglement„ri tehnice emite un punct de
vedere Ón regim de urgen˛„. Organismul notificat acord„
aprobarea european„ de material, ˛in‚nd cont, dac„ este
cazul, de punctul de vedere al Comitetului pentru
standarde ∫i reglement„ri tehnice ∫i de comentariile
transmise.“
10. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 16. — (1) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
desemneaz„ organiza˛iile de ter˛„ parte pentru Óndeplinirea

sarcinilor prev„zute Ón anexa nr. 1 pct. 3.1.2 ∫i 3.1.3,
av‚nd Ón vedere criteriile minime prev„zute Ón anexa nr. 5.
Organiza˛iile care Óndeplinesc criteriile prev„zute Ón
standardele armonizate relevante se presupune c„
Óndeplinesc criteriile prev„zute Ón anexa nr. 5.“
11. Alineatul (5) al articolului 17 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Inspectoratele utilizatorilor ac˛ioneaz„ Ón exclusivitate
pentru grupul de firme din care fac parte.“
12. Alineatul (4) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Œn cazul Ón care pentru echipamentul sub presiune
sau ansamblu se aplic„ ∫i alte reglement„ri ce transpun
directive comunitare, care acoper„ alte cerin˛e ∫i care, de
asemenea, prev„d aplicarea marcajului CE, acest marcaj
indic„ conformitatea echipamentului sub presiune sau a
ansamblului Ón cauz„ cu prevederile tuturor reglement„rilor
aplicabile care transpun directive comunitare. Œn cazul Ón
care una sau mai multe dintre aceste reglement„ri Ói permit
produc„torului Óntr-o perioad„ de tranzi˛ie s„ aleag„ regimul
aplicabil, marcajul CE indic„ faptul c„ echipamentele sub
presiune sau ansamblurile corespund numai reglement„rilor
care transpun directive comunitare, aplicate de produc„tor.
Œn acest caz, Ón notele sau instruc˛iunile prev„zute de
prezenta hot„r‚re, ce Ónso˛esc echipamentele sub presiune
sau ansamblurile, se vor indica directivele comunitare
men˛ionate anterior, prin trimitere la numerele de referin˛„
cu care au fost publicate Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.“
13. Litera a) de la punctul 2.2.1 din anexa nr. 1 va avea
urm„torul cuprins:
îa) presiunea interioar„/exterioar„;“.
14. Litera a) de la punctul 2.2.3 din anexa nr. 1 va avea
urm„torul cuprins:
îa) Incinta sub presiune ∫i alte aspecte legate de
Ónc„rcare
Pentru echipamentele sub presiune eforturile admisibile
trebuie s„ fie limitate, lu‚ndu-se Ón considerare toate
posibilit„˛ile de avarie previzibile Ón mod rezonabil, Ón
condi˛ii de func˛ionare. Œn acest scop se utilizeaz„
coeficien˛i de siguran˛„ pentru a elimina complet orice
nesiguran˛„ care rezult„ din fabrica˛ie, din condi˛ii reale de
func˛ionare, eforturi, modele de calcul ∫i din propriet„˛ile ∫i
comportarea materialelor.
Aceste metode de calcul trebuie s„ asigure o marj„ de
siguran˛„ suficient„, av‚ndu-se Ón vedere, dup„ caz,
cerin˛ele prev„zute la pct. 7.
Cerin˛ele enun˛ate mai sus pot fi Óndeplinite dac„ se
utilizeaz„ una dintre urm„toarele metode, dup„ caz, dac„
este necesar fie ca o completare, fie Ón combina˛ie cu alt„
metod„:
— proiectare bazat„ pe formule;
— proiectare bazat„ pe analiz„;
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— proiectare bazat„ pe metode din mecanica ruperii;“.
15. Paragraful iv) de la litera b) de la punctul 2.2.3 din
anexa nr. 1 va avea urm„torul cuprins:
îiv) eforturile maxime ∫i concentratorii de tensiuni trebuie
men˛inu˛i Ón limite de siguran˛„.“
16. Paragraful v) de la litera b) de la punctul 2.2.3 din
anexa nr. 1 va avea urm„torul cuprins:
îv) calculul pentru incinta sub presiune trebuie s„
utilizeze valori corespunz„toare cu propriet„˛ile materialelor,
care se bazeaz„ pe date dovedite, av‚ndu-se Ón vedere
prevederile pct. 4, ∫i trebuie s„ utilizeze coeficien˛i de
siguran˛„ adecva˛i. Caracteristicile materialelor de care se
˛ine seama, dup„ caz, cuprind:
— limita de curgere 0,2% sau 1% rezisten˛a de
Óncercare corespunz„toare temperaturii de calcul;
— rezisten˛a la rupere la trac˛iune;
— caracteristici de rezisten˛„ dependente de timp, cum
ar fi rezisten˛a la fluaj;
— date referitoare la oboseal„;
— Modulul Young (modulul de elasticitate);
— valoarea adecvat„ pentru deformarea plastic„;
— rezilien˛a;
— tenacitate la rupere.“
17. La anexa nr. 7, litera A, punctele 1 ∫i 3 vor avea
urm„torul cuprins:
î1. Hot„r‚rea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a recipientelor simple sub
presiune, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
............................................................................................
3. Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
locuin˛ei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglement„rilor
privind condi˛iile tehnice pe care trebuie s„ le
Óndeplineasc„ vehiculele rutiere Ón vederea admiterii Ón
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circula˛ie pe drumurile publice din Rom‚nia — RNTR 2, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
18. La anexa nr. 7, litera B, punctele 5, 6, 7 ∫i 8 vor avea
urm„torul cuprins:
î5. Hot„r‚rea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a ascensoarelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
6. Hot„r‚rea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea
securit„˛ii utilizatorilor de echipamente electrice de joas„
tensiune, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
7. Hot„r‚rea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de utilizare a
dispozitivelor medicale, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
8. Hot„r‚rea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a aparatelor
consumatoare de combustibili gazo∫i, republicat„.“
19. La anexa nr. 7, litera B, dup„ punctul 8 se introduce
un nou punct, punctul 81, cu urm„torul cuprins:
î81. Hot„r‚rea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea
condi˛iilor pentru introducerea pe pia˛„ a echipamentelor ∫i
sistemelor protectoare destinate utiliz„rii Ón atmosfere
poten˛ial explozive.“
20. Œn cuprinsul hot„r‚rii sintagma îaccesorii pentru
reglarea presiunii“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îaccesorii
sub presiune“.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 584/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a
echipamentelor sub presiune, cu modific„rile ∫i complet„rile
aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul integr„rii europene,
Leonard Orban,
secretar de stat

Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.168.
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ACTE
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SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activit„˛i de explorare —
Runda nr. 46/2005
Œn temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 pivind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale, precum ∫i al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón
calitate de autoritate competent„ abilitat„ s„ aplice
prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizeaz„ concurs
public de oferte pentru concesionarea de activit„˛i miniere
de explorare Ón perimetrele aprobate potrivit prezentului
ordin.
Art. 2. — Perimetrele Ón cuprinsul c„rora urmeaz„ a fi
concesionate activit„˛i de explorare, inclusiv coordonatele
topogeodezice ∫i resursa mineral„, sunt prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Ofertele redactate Ón limba rom‚n„ pot fi
depuse, potrivit legii, la sediul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Resurse Minerale din Bucure∫ti, str. Mendeleev nr. 36—38,
sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a
celei de-a 35-a zi lucr„toare de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin.
(3) Dac„ termenul prev„zut la alin. (2) se Ómpline∫te
Óntr-o zi nelucr„toare, acesta se prorog„ p‚n„ la ora 15,00
a primei zile lucr„toare urm„toare.
Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice rom‚ne sau
str„ine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor
art. 42—45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ulterioare, urm„toarele
documente ∫i informa˛ii:
I. plic exterior:
A. Ón cazul persoanelor juridice rom‚ne:
a) declara˛ie de participare, semnat„ ∫i ∫tampilat„ de
ofertant, f„r„ ∫ters„turi sau ad„ug„ri, care va cuprinde
angajamentul de a men˛ine valabilitatea ofertei, men˛ionarea
perimetrului la care se refer„, respectiv denumirea, pozi˛ia
din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 ∫i coordonatele
topogeodezice, a∫a cum au fost publicate, precum ∫i
asumarea r„spunderii ofertantului asupra datelor ∫i
declara˛iilor din ofert„.

Men˛ionarea Ón cuprinsul declara˛iei de participare a altor
coordonate topogeodezice dec‚t cele publicate Ón
conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei,
f„r„ a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) date ∫i informa˛ii privind ofertantul, respectiv
denumirea, sediul social, codul unic de Ónregistrare,
capitalul social, asocia˛ii/ac˛ionarii, precum ∫i numele,
func˛ia, telefonul/faxul persoanei Ómputernicite de ofertant,
cu care se vor face comunic„rile;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul
constitutiv ∫i certificatul de Ónregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul
registrului comer˛ului, Ón termenul de valabilitate;
e) lista cuprinz‚nd men˛ionarea datelor ∫i informa˛iilor
incluse Ón Fondul Geologic Na˛ional (F.G.N.) ∫i/sau Ón
Fondul Na˛ional de Resurse/Rezerve Minerale (F.N.R./R.M.),
utilizate la elaborarea ofertei; Ón cazul utiliz„rii de date ∫i
informa˛ii publice referitoare la resurse minerale, se va
indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind de˛inerea legal„ a datelor ∫i
informa˛iilor incluse Ón F.G.N. ∫i/sau Ón F.N.R./R.M., utilizate
la elaborarea ofertei, respectiv factura emis„ de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i ordinul de plat„ sau
chitan˛a corespunz„toare, precum ∫i acordul de
confiden˛ialitate pentru utilizarea datelor ∫i informa˛iilor
geologice Óncheiat Óntre ofertant ∫i Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate cuprinz‚nd situa˛ia lichidit„˛ii
globale, a solvabilit„˛ii patrimoniale, a ratei profitului brut ∫i
a rentabilit„˛ii financiare a ofertantului. Lipsa men˛ion„rii
situa˛iei oric„rui indicator privind bonitatea financiar„,
precum ∫i prezentarea altor indicatori dec‚t cei prev„zu˛i
de art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii
minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ulterioare, atrag depunctarea
ofertei;
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h) certificate constatatoare/adeverin˛e emise de
autorit„˛ile/institu˛iile publice care administreaz„ bugetul de
stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul Fondului
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, bugetul
asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetul asigur„rilor pentru
accidente de munc„ ∫i boli profesionale, precum ∫i
bugetele locale;
i) — certificat de atestare privind capacitatea tehnic„ ∫i
memoriu cuprinz‚nd prezentarea activit„˛ilor miniere
executate sau Ón curs de executare, Ón cazul ofertan˛ilor
specializa˛i ∫i atesta˛i de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
Minerale; sau
— documenta˛ie privind dotarea tehnic„ a ofertantului,
care va cuprinde cel pu˛in informa˛ii privind instala˛iile ∫i
utilajele specifice activit„˛ilor miniere de˛inute de ofertant ∫i
titlul de˛inerii acestora, precum ∫i personalul ofertantului,
inclusiv personalul de specialitate specific activit„˛ilor
miniere, ∫i un memoriu cuprinz‚nd prezentarea activit„˛ilor
miniere executate sau Ón curs de executare, Ón cazul
ofertan˛ilor cu dotare tehnic„ proprie, neatesta˛i de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale; sau
— copie de pe certificatul de atestare privind
capacitatea tehnic„ a persoanei juridice cu care urmeaz„
s„ fie executate activit„˛ile miniere, semnat„ ∫i ∫tampilat„
pentru conformitate, memoriu cuprinz‚nd prezentarea
activit„˛ilor miniere executate de aceasta sau Ón curs de
executare, precum ∫i actul juridic prin care s-a convenit
obliga˛ia ferm„ de executare a activit„˛ilor miniere, dac„
acestea Ói vor fi concesionate, Ón cazul ofertan˛ilor f„r„
capacitate tehnic„ proprie;
B. Ón cazul persoanelor juridice str„ine, plicul exterior va
cuprinde documentele ∫i informa˛iile prev„zute la lit. A.a),
b), e), f) ∫i i), precum ∫i urm„toarele:
a) scrisoarea de bonitate, f„r„ prezentarea indicatorilor
prev„zu˛i la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea
Legii minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ulterioare;
b) raportul anual auditat;
II. plic interior care, at‚t Ón cazul persoanelor juridice
rom‚ne, c‚t ∫i al celor str„ine, con˛ine oferta propriu-zis„,
respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul de refacere a mediului.
Programul de explorare propus ∫i proiectul de refacere
a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucr„ri,
defalcate pe ani contractuali, ∫i valorile estimative
corespunz„toare acestora.
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Art. 5. — Œn conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4)
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.208/2003, cu
modific„rile ulterioare, lipsa oric„rui document din plicul
exterior atrage descalificarea ofertei, f„r„ a se mai proceda
la deschiderea plicului interior.
Art. 6. — (1) Œn vederea formul„rii ofertelor, Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale pune la dispozi˛ie
persoanelor juridice interesate date ∫i informa˛ii geologice.
(2) Accesul la datele ∫i informa˛iile geologice se face,
conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ulterioare, Ón baza solicit„rii
scrise, cu respectarea condi˛iilor impuse de legisla˛ia
privind
informa˛iile clasificate,
a
acordului
de
confiden˛ialitate, ∫i Ón condi˛iile achit„rii de c„tre solicitant a
tarifelor pentru consultarea ∫i utilizarea de date ∫i informa˛ii
din F.G.N. referitoare la resurse minerale, cu excep˛ia
petrolului, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 690 din
19 septembrie 2002.
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale, la ora 10,00 a celei
de-a 3-a zile lucr„toare de la data Ómplinirii termenului
prev„zut la art. 3.
Art. 8. — (1) Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
public de ofert„ pentru concesionarea de activit„˛i de
explorare se desf„∫oar„ Ón conformitate cu prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea
Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 772
din 4 noiembrie 2003, cu modific„rile ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente
capacit„˛ii financiare, capacit„˛ii tehnice, ale programului de
explorare ∫i a proiectului de refacere a mediului, precum ∫i
datele limit„ ale evalu„rii ofertelor ∫i cea a declar„rii
c‚∫tig„torului pot fi ob˛inute gratuit de participan˛ii la
concursul public de ofert„ de la sediul Agen˛iei Na˛ionale
pentru Resurse Minerale.
(3) Rela˛ii suplimentare pot fi ob˛inute la sediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale sau la telefoanele:
317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
3 zile de la data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga

Bucure∫ti, 4 octombrie 2005.
Nr. 134.
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ANEX√*)
LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 46/2005,
pentru concesionarea activit„˛ilor miniere de explorare

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 2.264/2004
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice privind proiectarea ∫i dotarea locurilor de parcare, oprire
∫i sta˛ionare, aferente drumurilor publice, situate Ón extravilanul localit„˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 57 lit. h) din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 55 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului nr. 2.264/2004 pentru aprobarea Reglement„rii
tehnice privind proiectarea ∫i dotarea locurilor de parcare,
oprire ∫i sta˛ionare, aferente drumurilor publice, situate Ón
extravilanul localit„˛ilor, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 60 din 18 ianuarie 2005, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Locurile de parcare, oprire ∫i sta˛ionare existente
vor fi modernizate ∫i dotate Ón conformitate cu prevederile
prezentei reglement„ri, pe m„sura reabilit„rii drumurilor pe
care sunt realizate.“
2. Literele a) ∫i b) ale alineatului (3) al articolului 7 din
anex„ vor avea urm„torul cuprins:
îa) 4.000 m 2 pentru locurile de parcare, oprire ∫i
sta˛ionare adiacente drumurilor expres, drumurilor na˛ionale
europene, drumurilor na˛ionale principale ∫i secundare;
b) 1.500 m 2 pentru locurile de parcare, oprire ∫i
sta˛ionare adiacente drumurilor jude˛ene ∫i comunale;“.

3. Articolul 9 din anex„ va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Accesul la locurile de parcare, oprire ∫i
sta˛ionare va fi realizat Ón conformitate cu prevederile
Normativului de amenajare a intersec˛iilor la acela∫i nivel,
cu benzi de accelerare ∫i decelerare sau cu pene de
racordare ∫i marcaje rutiere, fiind recomandat„ totodat„
utilizarea standardelor rom‚ne «SR 1848 — 1/2004 —
Semnalizare rutier„. Indicatoare ∫i mijloace de semnalizare
rutier„. Clasificare, simboluri ∫i amplasare» ∫i «SR 1848 —
7/2004 — Semnalizare rutier„ — Marcaje rutiere».“
4. Litera b) a articolului 10 din anex„ va avea urm„torul
cuprins:
îb) s„ fie instalate cu respectarea strict„ a normativelor
Ón vigoare, av‚ndu-se Ón vedere ∫i standardele Ón vigoare,
recomandate;“.
5. Articolul 11 din anex„ va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Œn zona de ie∫ire din flux a autovehiculelor
∫i de intrare pe banda de decelerare, aferent„ locurilor de
parcare, oprire ∫i sta˛ionare, indicatoarele curente se vor
completa cu indicatoare specifice cu urm„toarele scopuri:
a) reducerea vitezei;
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b) evitarea opririi Ón afara zonelor special desemnate
pentru locurile de parcare, oprire ∫i sta˛ionare;
c) informarea asupra diferitelor servicii oferite Ón zon„;
d) semnalizarea din timp a intersec˛iilor;
e) semnalizarea orizontal„, cu marcajul rutier aferent.“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. III.

—

Administratorul

drumului

va

urm„ri

respectarea prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 9 septembrie 2005.
Nr. 1.506.
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Œn Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, se face urm„toarea
rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. 52, Ón loc de: î...se aprob„ orice alte dispozi˛ii contrare.“ se va citi:
î...se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.“

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 914/12.X.2005 con˛ine 16 pagini.

Pre˛ul: 1,05 lei noi/10.500 lei vechi

&JUYDGY|063266]
ISSN 1453—4495

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

