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GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile, din domeniul public ∫i privat al statului, din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului Vaslui ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Vaslui
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea imobilelor
disponibilizate, situate Ón zona de frontier„ a jude˛ului Vaslui,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa nr. 1, din

domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului
Vaslui ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Vaslui.
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Art. 2. — Se aprob„ transmiterea imobilelor
disponibilizate situate Ón zona de frontier„ a jude˛ului Vaslui,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa nr. 2, din
domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului
Vaslui ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Vaslui.

Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 ∫i 2 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. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.864.
ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului Vaslui ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Vaslui
Nr.
crt.

Adresa imobilelor
care se transmit

Num„rul de
identificare atribuit
de Ministerul
Finan˛elor Publice

1. Comuna
Dr‚nceni, satul
Gherm„ne∫ti —
Cazarma
Gherm„ne∫ti

104.578

2. Comuna Dr‚nceni,
satul R‚∫e∫ti —
Cazarma R‚∫e∫ti

104.575

3. Comuna St„nile∫ti,
satul St„nile∫ti —
Cazarma St„nile∫ti

104.567

4. Comuna Vetri∫oaia,
satul Bumb„ta —
Cazarma Bumb„ta

104.568

5. Comuna Vetri∫oaia,
satul Bumb„ta —
Cazarma Bumb„ta
(locuin˛e de serviciu)

104.573

Persoana juridic„
de la care se
transmit imobilele

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Vaslui
Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Vaslui
Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Vaslui
Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Vaslui
Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Vaslui

Persoana juridic„
la care se
transmit imobilele

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

1.
—
—
2.
3.

Nr. de construc˛ii = 4
suprafa˛a construit„ = 258,25 m2
suprafa˛a desf„∫urat„ = 392,25 m2
Terenul aferent = 7.500 m2
Valoarea de inventar = 1.103.987.585 lei

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

1. Nr. de construc˛ii = 8
— suprafa˛a construit„ = 753,19 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 985,32 m2
2. Terenul aferent = 7.170,29 m2
3. Valoarea de inventar = 1.437.180.625 lei

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

1. Nr. de construc˛ii = 7
— suprafa˛a construit„ = 359,9 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 493,59 m2
2. Terenul aferent = 6.300 m2
3. Valoarea de inventar = 1.159.237.260 lei

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

1. Nr. de construc˛ii = 6
— suprafa˛a construit„ = 534,3 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 534,3 m2
2. Terenul aferent = 2.964 m2
3. Valoarea de inventar = 1.055.936.094,8 lei

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

1.
—
—
2.
3.

Nr. de construc˛ii = 3
suprafa˛a construit„ = 253,86 m2
suprafa˛a desf„∫urat„ = 253,86 m2
Terenul aferent = 2.029 m2
Valoarea de inventar = 731.031.413,95 lei
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Nr.
crt.

Adresa imobilelor
care se transmit

6. Comuna F„lciu,
satul R‚nze∫ti —
Cazarma R‚nze∫ti

Num„rul de
identificare atribuit
de Ministerul
Finan˛elor Publice

104.570

Persoana juridic„
de la care se
transmit imobilele

Persoana juridic„
la care se
transmit imobilele

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
Jude˛ean al Poli˛iei
de Frontier„ Vaslui

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

1. Nr. de construc˛ii = 5
— suprafa˛a construit„ = 369,4 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 369,4 m2
2. Terenul aferent = 3.795 m2
3. Valoarea de inventar = 1.096.567.258,5 lei

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului Vaslui ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Vaslui
Nr.
crt.

Adresa imobilelor
care se transmit

1.

Comuna St„nile∫ti,
satul Pog„ne∫ti —
Cazarma Pog„ne∫ti

2.

Comuna Vetri∫oaia,
satul Vetri∫oaia —
Cazarma Vetri∫oaia

Persoana juridic„ de la care
se transmit imobilele

Statul rom‚n, din
administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor —
Inspectoratul Jude˛ean al
Poli˛iei de Frontier„ Vaslui
Statul rom‚n, din
administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor —
Inspectoratul Jude˛ean al
Poli˛iei de Frontier„ Vaslui

Persoana juridic„ la care
se transmit imobilele

Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui
Jude˛ul Vaslui,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Vaslui

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1. Nr. de construc˛ii = 6
— suprafa˛a construit„ = 296,34 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 430,03 m2
2. Terenul aferent = 6.650 m2
3. Valoarea de inventar = 1.073.494.292 lei
1. Nr. de construc˛ii = 9
— suprafa˛a construit„ = 450,98 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 759,98 m2
2. Terenul aferent = 8.300 m2
3. Valoarea de inventar = 2.600.808.297,5 lei

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 943/2001 privind Ónfiin˛area
Grupului Interministerial Rom‚n pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
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. 943/2001 privind
Ónfiin˛area Grupului Interministerial Rom‚n pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 618 din
1 octombrie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) — ™edin˛ele grupului interministerial sunt preg„tite
de secretariatul acestuia, structur„ specializat„, constituit„
Ón cadrul aparatului central al Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor.
™eful acestei structuri Óndepline∫te atribu˛iile de secretar al
grupului interministerial.“
2. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Secretariatul grupului interministerial are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) preg„te∫te ∫edin˛ele grupului interministerial;
b) Óntocme∫te ∫i distribuie materialele aferente fiec„rei
∫edin˛e a grupului interministerial autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
membre ale acestuia, precum ∫i invita˛ilor;

c) monitorizeaz„ Óndeplinirea obiectivelor stabilite Ón
∫edin˛ele grupului interministerial ∫i elaboreaz„ rapoarte ∫i
inform„ri asupra stadiului de Óndeplinire a acestora, pe care
le prezint„ pre∫edintelui grupului interministerial;
d) ˛ine eviden˛a deciziilor adoptate de grupul
interministerial, pe care le transmite autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor interesate, Ón vederea punerii Ón aplicare, precum
∫i a modului de Óndeplinire a acestora;
e) asigur„ comunicarea interministerial„ Ón domeniul
managementului SISF, precum ∫i armonizarea punctelor de
vedere Ón aceast„ problematic„;
f) reprezint„ punctul de contact at‚t pentru autorit„˛ile ∫i
institu˛iile rom‚ne, c‚t ∫i pentru cele str„ine, care de˛in,
proceseaz„ ∫i furnizeaz„, dup„ caz, datele privind stadiul
realiz„rii SISF;
g) monitorizeaz„ implementarea Strategiei na˛ionale,
scop Ón care elaboreaz„ studii, analize ∫i sinteze pentru
informarea conducerii Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor.“
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3. Dup„ articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 61. — UMP-SISF se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
Ón cadrul Inspectoratului General al Poli˛iei de Frontier„ ∫i
are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) planific„ ∫i coordoneaz„ evalu„rile privind modalit„˛ile
de aplicare a m„surilor stabilite Ón cadrul Strategiei
na˛ionale ∫i formuleaz„ propuneri pentru corelarea
strategiilor Ón domeniu, adoptate la nivelul autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor membre ale grupului interministerial;
b) coopereaz„ cu organismele Uniunii Europene
specializate Ón domeniul managementului frontierei sau cu
alte organiza˛ii ∫i organisme similare, dup„ caz;
c) formuleaz„, preg„te∫te ∫i contribuie la fundamentarea
deciziilor necesare asigur„rii coeren˛ei Ón procesul de
realizare ∫i actualizare a Strategiei na˛ionale, precum ∫i a
documentelor de implementare, dup„ caz;
d) monitorizeaz„ achizi˛iile publice de bunuri ∫i servicii
pentru realizarea SISF, Ón sensul asigur„rii integr„rii acestora;
e) elaboreaz„ proiecte de acte normative, asigur‚nd
construc˛ia legislativ-normativ„ pentru SISF, ∫i Ó∫i asigur„
activitatea de asisten˛„ juridic„;

f) urm„re∫te evolu˛ia ∫i formuleaz„ propuneri pentru
implementarea acquis-ului comunitar Ón legisla˛ia na˛ional„,
pentru SISF;
g) urm„re∫te asigurarea de c„tre integratorul de sistem
a suportului logistic integrat const‚nd Ón preg„tirea
personalului, mentenan˛„, garan˛ie, suport pentru utilizatori,
materiale ∫i documenta˛ie, necesar pentru realizarea ∫i
men˛inerea func˛ionalit„˛ii SISF;
h) elaboreaz„ documentele de planificare ∫i raportare
privind stadiul proiectului SISF;
i) coordoneaz„ realizarea SISF ca obiectiv principal
pentru implementarea Strategiei na˛ionale, Ómpreun„ cu
structurile de specialitate din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 943/2001 privind
Ónfiin˛area Grupului Interministerial Rom‚n pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele 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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.865.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat
Ón municipiul Craiova, jude˛ul Dolj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil apar˛in‚nd domeniului public al statului, av‚nd datele
de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón administrarea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, pentru Agen˛ia
Regional„ pentru Protec˛ia Mediului Craiova, Agen˛ia pentru

Protec˛ia Mediului Dolj ∫i Comisariatul Jude˛ean Dolj al
G„rzii Na˛ionale de Mediu.
Art. 2. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobilul transmis
potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 10.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii de imobil apar˛in‚nd domeniului public al statului, care se transmite din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón administrarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
pentru Agen˛ia Regional„ pentru Protec˛ia Mediului Craiova, Agen˛ia pentru Protec˛ia Mediului Dolj
∫i Comisariatul Jude˛ean Dolj al G„rzii Na˛ionale de Mediu
Adresa imobilului

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Municipiul Craiova,
str. Amaradia
nr. 93—95,
jude˛ul Dolj

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor,
prin Prefectura
Jude˛ului Dolj

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
care se transmite

Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, pentru Agen˛ia Regional„
pentru Protec˛ia Mediului Craiova,
Agen˛ia pentru Protec˛ia Mediului
Dolj ∫i Comisariatul Jude˛ean Dolj
al G„rzii Na˛ionale de Mediu

Nr. M.F.P.

Denumire: C„min nr. 2 — 150.375 (par˛ial)
corp de cl„dire (par˛ial):
etajul 2 ∫i etajul 3

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul

public

al

statului

∫i

din

administrarea

Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al

jude˛ului Suceava ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 13.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Suceava

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Comuna P„ltinoasa, Statul rom‚n —
jude˛ul Suceava
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Jude˛ul Suceava,
Consiliul Jude˛ean
Suceava

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— imobil 1709 (par˛ial)
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.868

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— Suprafa˛a construit„ = 11.545 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 11.545 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 933.204 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i motorinei
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. 689/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei ∫i
motorinei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, dup„ litera b) se introduc dou„ noi
litere, literele c) ∫i d), cu urm„torul cuprins:
îc) introducere pe pia˛„ — comercializarea Ón Rom‚nia
c„tre utilizator a benzinei ∫i motorinei;
d) activitatea de e∫antionare — prelevarea probelor de
benzin„ ∫i motorin„ ∫i efectuarea Óncerc„rilor de
determinare a parametrilor specifica˛iilor tehnice prev„zute
Ón anexele nr. 2—5.“
2. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Pentru autovehiculele care sunt prev„zute s„
func˛ioneze cu benzin„, Ón condi˛ii de impact minim asupra
mediului, se asigur„ introducerea pe pia˛„ a benzinei care
corespunde specifica˛iilor tehnice prev„zute Ón anexele
nr. 2 ∫i 3.“
3. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Pentru autovehiculele care sunt prev„zute
s„ func˛ioneze cu motorin„, Ón condi˛ii de impact minim
asupra mediului, se asigur„ introducerea pe pia˛„ a
motorinei care corespunde specifica˛iilor tehnice prev„zute
Ón anexa nr. 5.“
4. Articolul 12 se abrog„.
5. Dup„ alineatul (2) al articolului 13 se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului este autoritatea
responsabil„ pentru monitorizarea calit„˛ii benzinei ∫i
motorinei.“
6. Dup„ alineatul (3) al articolului 13 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (4) ∫i (5), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn fiecare an p‚n„ la data de 30 iunie, Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului Ónainteaz„ Comisiei Europene un
raport cu datele na˛ionale privind monitorizarea calit„˛ii
benzinei ∫i motorinei pentru anul calendaristic precedent,
care s„ con˛in„ urm„toarele:
a) calitatea benzinei ∫i motorinei;
b) cantit„˛ile totale de benzin„ ∫i motorin„
comercializate;
c) cantit„˛ile de benzin„ ∫i motorin„ cu un con˛inut
maxim de sulf de 10 mg/kg, comercializate;
d) informa˛ii relevante privind disponibilitatea pe o arie
echilibrat„ din punct de vedere geografic a benzinei ∫i
motorinei cu un con˛inut maxim de sulf de 10 mg/kg
comercializate.
(5) Primul raport trebuie prezentat p‚n„ la data de
30 iunie 2006.“
7. Dup„ articolul 14 se introduce un nou articol,
articolul 141, cu urm„torul cuprins:
îArt. 141. — De la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, Ón cazul apari˛iei unor evenimente excep˛ionale,
cum ar fi schimb„ri bru∫te Ón aprovizionarea cu ˛i˛ei a
rafin„riilor din Rom‚nia sau Ón aprovizionarea cu produse

petroliere, care fac dificil„ respectarea specifica˛iilor tehnice
prev„zute Ón prezenta hot„r‚re, Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului informeaz„ Comisia European„.“
8. Dup„ articolul 15 se introduc dou„ noi articole,
articolele 151 ∫i 152, cu urm„torul cuprins:
îArt. 151. — Distribuitorii care comercializeaz„ benzin„
∫i motorin„ sunt obliga˛i:
a) s„ transmit„ trimestrial Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, pe suport h‚rtie ∫i electronic, informa˛ii privind
cantitatea total„ de benzin„ ∫i motorin„ comercializat„, Ón
litri/tone, Ón forma prev„zut„ Ón Ordinul ministrului de stat,
ministrul economiei ∫i comer˛ului, nr. 662/2004 privind
stabilirea unui formular comun pentru prezentarea
informa˛iilor na˛ionale referitoare la calitatea carburan˛ilor
introdu∫i pe pia˛„;
b) s„ permit„ laboratoarelor de Óncerc„ri, organismelor
de certificare produs sau organismelor de inspec˛ie,
independente, recunoscute de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, prelevarea probelor de benzin„ ∫i motorin„ Ón
cadrul Sistemului de monitorizare a calit„˛ii benzinei ∫i
motorinei.
Art. 15 2 . — Cheltuielile aferente activit„˛ii de
e∫antionare, Óncep‚nd cu anul 2006, sunt suportate de
c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului Ón limitele
fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.“
9. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Constituie contraven˛ie nerespectarea
prevederilor art. 4, 5, 6, 8, 9 ∫i 10 ∫i se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 7.500 lei (RON) la 15.000 (RON).
(2) Constituie contraven˛ie nerespectarea prevederilor
art. 151 ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 5.000 lei
(RON) la 10.000 (RON).
(3) Adi˛ional aplic„rii sanc˛iunilor prev„zute la alin. (1),
pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 8, 9 ∫i 10,
timp de 6 luni, se preleveaz„ probe de benzin„ ∫i motorin„
∫i se analizeaz„ pe cheltuiala distribuitorilor.
(4) Contraven˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) le sunt
aplicabile dispozi˛iile 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 ∫i complet„rile ulterioare.“
10. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — (1) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor prev„zute la art. 16 alin. (1) se fac de c„tre
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
prev„zute la art. 16 alin. (2) se fac de c„tre personalul
Ómputernicit al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.“
11. Œn cuprinsul hot„r‚rii, sintagma îstandardul SR EN
228:2003“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îstandardul SR EN
228:2004“ ∫i sintagma îstandardul SR EN 590:2002“ se
Ónlocuie∫te cu sintagma îstandardul SR EN 590:2004“.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 689/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a benzinei
∫i motorinei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 34/13.I.2006
Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi republicat„

7

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∫
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 15.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea,
dezafectarea ∫i postutilizarea sta˛iilor de distribu˛ie a carburan˛ilor la autovehicule“,
indicativ NP 004-03
Œn conformitate cu art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 din privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al 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,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 26 din 22 mai 2003 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS
11 ∫i Avizul nr. 8 din 7 noiembrie 2003, emis de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,

pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea ∫i

Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului

postutilizarea sta˛iilor de distribu˛ie a carburan˛ilor la

nr. 89/2004 pentru aprobarea reglement„rii tehnice

autovehicule“, indicativ NP 004-03, elaborat„ de Institutul de
Proiectare, Cercetare ∫i Tehnic„ de Calcul Ón Construc˛ii —
IPCT — S.A. Bucure∫ti, prev„zut Ón anexa*) care face

îNormativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea,
dezafectarea ∫i postutilizarea sta˛iilor de distribu˛ie a
carburan˛ilor la autovehicule“, indicativ NP 004-03, publicat

parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 95 din

al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de

2 februarie 2004, se abrog„ ∫i orice alte dispozi˛ii contrare

30 de zile de la data public„rii.

∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 174.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 34 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind stabilirea Condi˛iilor de aprobare a cump„r„torilor de lapte de vac„ ∫i a formularului
de cerere pentru aprobarea ∫i Ónscrierea acestora Ón Registrul cump„r„torilor
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pie˛ei
laptelui de vac„,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 87.624 din 5 decembrie 2005 al Direc˛iei generale implementare politici
sectoriale ∫i de pia˛„,
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. 1. — Se stabilesc Condi˛iile de aprobare a
cump„r„torilor de lapte de vac„, prev„zute Ón anexa nr. 1,
∫i formularul de cerere pentru aprobarea ∫i Ónscrierea Ón
Registrul cump„r„torilor, prev„zut Ón anexa nr. 2, care fac
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Departamentul de administrare a cotelor de
lapte din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru Ameliorare ∫i

Reproduc˛ie Ón Zootehnie îProf. dr. G. K. Constantinescu“,
operatorii economici care cump„r„ lapte de vac„ de la
produc„tori Ón vederea proces„rii sau livr„rii c„tre unit„˛ile
de procesare vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 30 decembrie 2005.
Nr. 1.388.
ANEXA Nr. 1

CONDIﬁII
de aprobare a cump„r„torilor de lapte de vac„
Art. 1. — Operatorii economici care cump„r„ lapte de
la produc„tori Ón vederea proces„rii sau v‚nz„rii c„tre
unit„˛ile de procesare pot exercita aceast„ activitate numai
dac„ sunt aproba˛i ∫i Ónregistra˛i, la cererea lor, Ón Registrul
cump„r„torilor, denumit Ón continuare Registru, condus de
c„tre Departamentul de administrare a cotelor de lapte.
Art. 2. — Aprobarea cump„r„torilor se realizeaz„ dup„
analizarea dosarelor ∫i verificarea pe teren de c„tre
speciali∫tii din birourile regionale desemna˛i de c„tre
directorul Departamentului de administrare a cotelor de
lapte, denumit Ón continuare DACL, privind respectarea
urm„toarelor condi˛ii:
1. de˛inerea unui sistem computerizat sau accesul la un
astfel de sistem, care s„ garanteze derularea aplica˛iei
pentru implementarea sistemului de cote, furnizat de c„tre
DACL pentru Ónregistrarea, stocarea ∫i transmiterea
corespunz„toare a datelor ∫i informa˛iilor prev„zute la
art. 10;
2. de˛inerea facilit„˛ilor necesare m„sur„rii cantit„˛ii de
lapte Ón unit„˛i volumetrice sau masice ∫i a con˛inutului de
gr„sime din lapte, conform art. 3 pct. E;
3. de˛inerea facilit„˛ilor necesare Ónregistr„rii cantit„˛ii de
lapte ∫i a con˛inutului de gr„sime conform analizelor
efectuate Ón laboratoarele la care se face referire Ón art. 11
∫i de p„strare a documentelor o perioad„ de minimum
3 ani de la sf‚r∫itul anului Ón care s-a f„cut Ónregistrarea.
Art. 3. — Cererea pentru aprobarea ∫i Ónscrierea Ón
Registru se Óntocme∫te pe un formular al c„rui model este
prezentat Ón anexa nr. 2 ∫i care cuprinde:
A. Date de identificare ale operatorului economic:
— denumirea ∫i adresa sediului administrativ al
operatorului economic, denumirea ∫i adresa punctelor de
lucru;
— num„rul certificatului de Ónregistrare la Oficiul
Na˛ional al Registrului Comer˛ului, codul unic de Ónregistrare

∫i codurile de Ónregistrare fiscal„ ale punctelor de lucru, Ón
cazul c‚nd adresa acestora nu corespunde cu adresa
sediului ∫i/sau operatorul de˛ine mai multe puncte de lucru,
num„rul avizului de recunoa∫tere Ón cazul grupului de
produc„tori, num„rul ∫i data Ónscrierii Ón Registrul asocia˛iilor
∫i funda˛iilor, codul numeric personal sau num„rul de
identificare fiscal„ al persoanelor fizice autorizate;
— de˛inerea facilit„˛ilor de comunicare: telefon, fax,
e-mail;
— num„rul aprob„rii sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentului sau numerele aprob„rilor sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, Ón cazul de˛inerii
mai multor puncte de lucru.
B. Forma de organizare a operatorului economic
cump„r„tor:
— societate comercial„, societate agricol„, cooperativ„
agricol„, asocia˛ie familial„, persoan„ fizic„ autorizat„
pentru desf„∫urarea de activit„˛i comerciale, grup de
produc„tori, asocia˛ie sau funda˛ie, constituite potrivit legii.
C. Sistemul IT:
— de˛inerea unui sistem informatic ∫i performan˛ele
tehnice ale acestuia, de˛inerea facilit„˛ilor de comunica˛ii
(conexiune Internet).
D. Cantitatea de lapte preconizat„ a se cump„ra Ón anul
de cot„
E. Facilit„˛i pentru determinarea cantit„˛ii de lapte ∫i
determinarea con˛inutului de gr„sime:
— de˛inerea facilit„˛ilor proprii pentru determinarea
cantit„˛ii de lapte ∫i a con˛inutului de gr„sime sau de˛inerea
unui contract de prest„ri de servicii cu un laborator pentru
determinarea con˛inutului de gr„sime;
— participarea laboratorului propriu sau a celui
contractat la teste interlaboratoare;
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— aparatura utilizat„, metoda de prelevare a probelor
pentru analiza con˛inutului de gr„sime, metoda de analiz„
a con˛inutului de gr„sime al laptelui;
— num„rul contractului ∫i denumirea laboratorului
aprobat de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor sau acreditat, la care a apelat
pentru efectuarea analizelor, Ón cazul Ón care nu de˛ine
aceste facilit„˛i.
F. Institu˛iile bancare ∫i trezoreria, utilizate pentru
derularea opera˛iunilor financiare:
— denumirea ∫i adresa sucursalei bancare, codul IBAN
∫i codul BIC la trezorerie al operatorului economic
cump„r„tor.
G. Date de identificare ale reprezentantului legal al
operatorului economic ∫i ale persoanelor desemnate de
c„tre acesta pentru rela˛ia cu DACL:
— numele ∫i prenumele, func˛ia, codul numeric
personal, adresa exact„ a domiciliului stabil, telefon/fax,
e-mail.
Art. 4. — Formularul la care se face referire Ón art. 3
se distribuie de c„tre DACL cump„r„torilor recunoscu˛i cu
date de identificare Ón baza de date a Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor. Dup„
completare, cererile Ónso˛ite de documenta˛ia prev„zut„ la
art. 5 se transmit prin scrisoare recomandat„ sau se
depun personal la DACL.
Art. 5. — (1) Cererea va fi Ónso˛it„ de urm„toarele
documente, Ón copie, pentru care solicitantul declar„ pe
propria r„spundere c„ acestea sunt conforme cu originalul:
1. certificatul de Ónregistrare la Oficiul Na˛ional al
Registrului Comer˛ului sau orice alt document care clarific„
identitatea, loca˛ia ∫i identificarea fiscal„ a agentului
economic;
2. aprobarea sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor pentru fiecare punct de lucru;
3. certificatul de Ónregistrare fiscal„ pentru fiecare punct
de lucru;
4. buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice
autorizate sau al/a reprezentantului legal al cump„r„torului.
(2) Anexat formularului de cerere se vor prezenta
informa˛ii suplimentare, semnate de reprezentantul legal,
cuprinz‚nd datele pentru fiecare punct de lucru, Ón cazul Ón
care adresa sediului nu corespunde cu amplasarea
punctului de lucru sau cump„r„torul de˛ine mai multe
puncte de lucru, Ón conformitate cu preciz„rile din
formularul de cerere.
Art. 6. — (1) Pentru anul de cot„ 2007—2008, DACL
Ónregistreaz„ toate cererile Ón ordinea cronologic„ a
depunerii, p‚n„ la data de 1 martie 2006, Ón vederea
analiz„rii ∫i verific„rii lor.
(2) Speciali∫tii desemna˛i de directorul DACL analizeaz„
corectitudinea complet„rii formularului de cerere ∫i existen˛a
documentelor care Ónso˛esc cererea, men˛ionate la art. 5.
(3) Œn situa˛ia Ón care cererea a fost corect Óntocmit„ ∫i
este Ónso˛it„ de documenta˛ia solicitat„, directorul DACL
desemneaz„ specialistul care va efectua verificarea la fa˛a
locului ∫i programeaz„ controlul, Ónaint‚nd o copie a
dosarului cererii la biroul regional DACL de care apar˛ine
sediul social al cump„r„torului, Ónso˛it„ de formularul de
verificare pe teren, completat cu numele ∫i prenumele
specialistului desemnat pentru control.
(4) Œn situa˛ia Ón care cererea nu a fost corect
completat„ sau documentele solicitate nu se reg„sesc Ón
totalitate, DACL semnaleaz„ solicitantului motivele pentru
care i se returneaz„ documentele depuse ∫i i se comunic„
posibilitatea depunerii unei noi cereri, cu Óncadrarea Ón
timpul limit„ stabilit la alin. (8).
(5) Speciali∫tii birourilor regionale, desemna˛i ∫i
planifica˛i de directorul DACL pentru controlul Ón vederea
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aprob„rii, verific„ pe teren, Ón termen de 60 de zile, dar
nu mai t‚rziu de data de 1 mai 2006, autenticitatea
documentelor ∫i modul de Óndeplinire a condi˛iilor impuse
de prezentul regulament.
(6) Pe baza constat„rilor specialistului desemnat,
Ónscrise pe formularul de verificare Ón teren, ∫eful biroului
regional Óntocme∫te un raport prin care se recomand„
aprobarea ∫i Ónscrierea cump„r„torilor Ón Registru sau
respingerea aprob„rii, cu explicarea motivelor care au
determinat respingerea, pe care Ól transmite la DACL.
(7) Œn termen de cel mult 30 de zile de la data
verific„rii pe teren, dar nu mai t‚rziu de data de 1 iunie
2006, directorul DACL emite o decizie de aprobare ∫i
Ónscriere Ón Registru sau de respingere, dup„ caz, pentru
fiecare solicitant. Decizia se comunic„ Ón scris solicitantului,
cu motivarea Ón cazul respingerii, inform‚ndu-l despre
posibilitatea transmiterii unei noi solicit„ri, astfel Ónc‚t s„
intre Ón legalitate pentru a cump„ra lapte de la produc„tori,
Óncep‚nd cu anul de cot„ 2007.
(8) Dup„ rezolvarea problemelor care au constituit
motivarea respingerii, cump„r„torul poate depune o nou„
cerere, Ón termen de 90 de zile de la data primirii
r„spunsului privind respingerea solicit„rii, dar nu mai t‚rziu
de data de 1 septembrie 2006.
(9) Noua etap„ de solicitare parcurge procedura ini˛ial„,
cu Óncadrarea Ón acelea∫i termene ∫i finalizarea la data de
1 februarie 2007 a ac˛iunii de aprobare, Ónregistrare ∫i
emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a
solicit„rii, pentru anul de cot„ 2007—2008.
(10) Decizia de aprobare se emite de c„tre directorul
DACL, se aduce la cuno∫tin˛„ cump„r„torului printr-o
scrisoare ∫i se Ónscrie Ón Registrul condus de
compartimentul de specialitate din DACL.
(11) Decizia de respingere a aprob„rii, pentru
cump„r„torii care nu Óndeplinesc cerin˛ele la care se face
referire Ón art. 2—5, emis„ de DACL, precum ∫i motivarea
acesteia se aduc la cuno∫tin˛„ cump„r„torului printr-o
scrisoare.
(12) Lista cump„r„torilor aproba˛i, Ónscri∫i Ón Registru,
se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
Ónainte de Ónceperea anului de cot„.
(13) Solicitarea aprob„rii ∫i a Ónregistr„rii unor noi
cump„r„tori dup„ Ónceperea anului de cot„ se poate
depune numai pentru anul de cot„ urm„tor, la birourile
regionale, p‚n„ la data de 1 septembrie.
(14) Directorul DACL dispune ∫i planific„ speciali∫tii din
birourile regionale pentru controlul cump„r„torilor aproba˛i ∫i
Ónregistra˛i Ón Registru. Programul de control, pentru
constatarea modului de respectare a condi˛iilor impuse de
prezentele condi˛ii, se Óntocme∫te conform unei analize a
riscurilor. Speciali∫tii nominaliza˛i consemneaz„ Ón fi∫a de
evaluare situa˛ia existent„ Ón teren, pe care o Ónainteaz„
conduc„torului biroului regional care Óntocme∫te un raport
privind rezultatul controlului, cu recomandarea men˛inerii
aprob„rii sau a anul„rii acesteia, pe care Ól transmite
directorului DACL, Ón vederea consemn„rii Ón Registrul
pentru eviden˛a controalelor (data controlului, specialistul
care a executat controlul ∫i rezultatul controlului).
(15) Directorul DACL exclude, prin luarea unei decizii,
unitatea cump„r„toare care a fost aprobat„ ∫i introdus„ Ón
Registru, dac„ se dovede∫te c„ aceast„ unitate:
a) nu mai Óndepline∫te cerin˛ele stabilite Ón art. 2; sau
b) nu a Óndeplinit obliga˛iile stabilite Ón art. 10 pct. 1,
privind monitorizarea produc„torilor, c‚t ∫i pe cele privind
colectarea taxelor.
Art. 7. — Œmpotriva deciziei la care se face referire la
art. 6 alin. (11) ∫i (14) cump„r„torii pot face contesta˛ie la
DACL, Ón termen de 15 zile lucr„toare de la data lu„rii la
cuno∫tin˛„, la care DACL va r„spunde Ón cel mult 10 zile,

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 34/13.I.2006

dup„ care, Ón cazul nerezolv„rii, se pot adresa instan˛ei de
judecat„.
Art. 8. — Cump„r„torul aprobat trebuie s„ informeze Ón
scris directorul DACL privind inten˛ia Óntreruperii activit„˛ii
sale, cu cel pu˛in 10 zile lucr„toare Ónainte de punerea Ón
aplicare.
Art. 9. — (1) Registrul este ˛inut Óntr-o versiune scris„
∫i una electronic„ Ón sistemul computerizat al DACL ∫i va
con˛ine datele privind cerin˛ele la care se face referire Ón
art. 2—5.
(2) Cump„r„torul trebuie s„ informeze, Ón scris,
directorul DACL despre schimbarea datelor la care se face
referire Ón art. 3, Ón termen de 15 zile lucr„toare de la
data modific„rii.
Art. 10. — Cump„r„torul se oblig„ la:
1. monitorizarea produc„torilor care livreaz„ laptele,
monitorizare care cuprinde:
a) numele ∫i prenumele produc„torului de˛in„tor de cot„,
codul numeric personal (CNP), codul exploata˛iei alocat de
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, adresa complet„: regiunea, jude˛ul,
comuna, localitatea, strada, num„rul, codul po∫tal,
telefon/fax, e-mail, Ón cazul persoanelor fizice;
b) denumirea, adresa loca˛iei geografice a exploata˛iei
agricole, cod SIRUTA, codul exploata˛iei alocat de
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, num„rul certificatului de Ónregistrare
la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i codul unic de
Ónregistrare al agen˛ilor economici, num„rul avizului de
recunoa∫tere a grupului de produc„tori, num„rul ∫i data de
Ónregistrare Ón Registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor, numele ∫i
prenumele reprezentantului legal, codul numeric personal ∫i
adresa de domiciliu a acestuia, Ón cazul operatorilor
economici;
c) cota individual„ de livr„ri disponibil„ Óntr-o zi dat„ a
anului de cot„, care reprezint„ cota fiec„rui produc„tor,
modificat„ prin v‚nz„ri-cump„r„ri, Ónchirieri, conversii,
mo∫teniri, precum ∫i a celei ob˛inute prin realocarea din
rezerva na˛ional„ a unor cantit„˛i individuale, care duc la
cre∫terea sau diminuarea cotei individuale alocate anterior
Ónceperii anului de cot„;
d) cantitatea de lapte livrat„ individual de fiecare
produc„tor, cu men˛ionarea con˛inutului mediu de gr„sime
din lapte, exprimat„ Ón grame per kilogram, precum ∫i
cantitatea de lapte recalculat„ Ón func˛ie de con˛inutul de
gr„sime de referin˛„ individual;
e) procentul de utilizare de c„tre produc„tori a cotei
individuale de lapte, cantitatea r„mas„ disponibil„ Óntr-o zi
dat„, de la Ónceputul fiec„rei perioade de 12 luni Óncep‚nd
cu data de 1 aprilie, corespunz„toare anului de cot„,
recalculat Ón lapte Ón func˛ie de con˛inutul de gr„sime de
referin˛„ individual;
f) ziua de Óncepere sau de abandonare a livr„rilor de
lapte de c„tre produc„tor cump„r„torului;
2. informarea biroului regional, p‚n„ la data de 25 a
fiec„rei luni, cu datele la care se face referire la pct. 1
lit. c), pentru luna precedent„;
3. informarea fiec„rui produc„tor, p‚n„ la data de 25 a
fiec„rei luni, cu datele din luna precedent„ privind:
a) cota total„ disponibil„ Óntr-o zi dat„ a anului, pe
baza datelor din ultima zi a lunii;
b) con˛inutul de gr„sime de referin˛„ pentru cota
individual„ disponibil„ Óntr-o zi dat„ a anului, pe baza
datelor din ultima zi a lunii;
c) cantitatea de lapte livrat de c„tre produc„tor, pe
parcursul unei luni date;
d) media cantit„˛ii de gr„sime a laptelui livrat de c„tre
produc„tor, pe parcursul unei luni date;

e) cantitatea de lapte livrat„ de c„tre produc„tor, Ón
timpul unei luni, recalculat„ Ón func˛ie de con˛inutul de
gr„sime de referin˛„;
f) media con˛inutului de gr„sime al laptelui livrat de
c„tre produc„tor, de la Ónceputul anului de cot„;
g) cantitatea de lapte livrat„ de c„tre produc„tor, de la
Ónceputul anului de cot„, recalculat„ Ón func˛ie de con˛inutul
de gr„sime de referin˛„;
h) cantitatea de lapte disponibil„ pentru a fi folosit„
p‚n„ la sf‚r∫itul anului de cot„, recalculat„ Ón func˛ie de
con˛inutul de gr„sime de referin˛„;
4. informarea biroului regional, p‚n„ la data de 15 mai,
despre datele din anul de cot„ trecut, privind:
a) cantit„˛ile de lapte livrate de c„tre produc„tori Ón
timpul anului de cot„;
b) media con˛inutului de gr„sime al laptelui livrat de
produc„tori Ón timpul unui an de cot„;
c) cantitatea total„ de lapte livrat de produc„tori Ón
timpul anului de cot„, recalculat„ Ón func˛ie de con˛inutul
de gr„sime de referin˛„;
d) colectarea ∫i depozitarea Óntr-un cont bancar al
biroului regional a taxelor pl„tite Ón avans pentru dep„∫irea
cotei individuale de livr„ri;
5. informarea produc„torilor, p‚n„ la data de 1 iulie,
privind datele din anul de cot„ trecut:
a) cantit„˛ile de lapte livrate de produc„tor pe durata
unui an de cot„;
b) media con˛inutului de gr„sime al laptelui livrat de
produc„tor pe perioada unui an de cot„;
c) cantitatea total„ de lapte recalculat„ Ón lapte cu
con˛inut de gr„sime de referin˛„, livrat„ de produc„tor pe
durata unui an de cot„;
d) colectarea ∫i p„strarea Óntr-un cont bancar al biroului
regional a pl„˛ilor Ón avans;
e) stabilirea valorii taxelor individuale pentru dep„∫irea
cotei de livr„ri;
6. utilizarea unui sistem de eviden˛e care s„ cuprind„
balan˛a intr„rilor ∫i ie∫irilor pentru cantit„˛ile de lapte ∫i de
gr„sime;
7. permiterea accesului personalului DACL desemnat
pentru control la toate datele ∫i informa˛iile la care se
refer„ prezentele condi˛ii;
8. colectarea de la produc„tori, depozitarea ∫i plata
taxelor pentru dep„∫irea cotei individuale de livr„ri, conform
unei proceduri elaborate de DACL, p‚n„ la data de
31 martie 2006.
Art. 11. — (1) Analizele con˛inutului de gr„sime al
laptelui luate Ón considerare Ón timpul stabilirii ∫i al realiz„rii
cotei individuale de livr„ri sunt efectuate de c„tre
laboratoare acreditate sau aprobate de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, care:
a) particip„ la teste interlaboratoare conduse de
laboratorul de referin˛„ pentru controlul calit„˛ii laptelui,
desemnat conform legisla˛iei Ón vigoare;
b) utilizeaz„ probele de referin˛„ preg„tite de
laboratoarele de referin˛„ pentru verificarea metodelor de
testare.
(2) Laboratorul de referin˛„ pentru analiza con˛inutului
de gr„sime din lapte, desemnat de c„tre Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, furnizeaz„ c„tre
laboratoarele din re˛ea detalii privind metodele de prelevare
a probelor, metodele pentru determinarea con˛inutului de
gr„sime al laptelui ∫i metodele de testare comparativ„ ∫i
coordoneaz„ aplicarea acestora.
Art. 12. — Cererile pentru aprobarea ∫i Ónscrierea Ón
Registru se depun la DACL Óncep‚nd cu data de
1 februarie 2006.
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ANEXA Nr. 21)

1)

Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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