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

HOT√R¬RE
privind stabilirea uniformei ∫i a Ónsemnelor distinctive pentru personalul militar
din Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i din unit„˛ile ∫i institu˛iile
subordonate acestuia
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 51/1994 privind drepturile de echipament ∫i materiale de resortul echipamentului, Ón timp de
pace, ale personalului din sectorul ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 143/1994, ∫i ale art. 23 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 88/2001 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice comunitare
pentru situa˛ii de urgen˛„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 363/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ modelul uniformelor pentru personalul militar din Inspectoratul General
pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i din unit„˛ile ∫i institu˛iile subordonate acestuia.
(2) Uniforma ∫i echipamentul special se acord„ gratuit conform prevederilor legale, Ón condi˛iile
prezentei hot„r‚ri.
Art. 2. — (1) Descrierea Ónsemnelor pentru gradele militare, a semnelor de arm„ ∫i a
emblemelor pentru coifur„ din compunerea uniformelor, pentru efectivele prev„zute la art. 1
alin. (1), este prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
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(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor ∫i accesoriile pentru acestea se
asigur„ pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru personalul militar din
Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i din unit„˛ile ∫i institu˛iile subordonate acestuia,
prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — (1) Valoarea financiar„ a normelor de echipare se stabile∫te anual, Ón func˛ie de
pre˛urile la care se achizi˛ioneaz„ articolele cuprinse Ón norme, ∫i se aprob„ de c„tre ministrul
administra˛iei ∫i internelor.
(2) P‚n„ la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului
militar prev„zut la art. 1 alin. (1), acestuia Ói sunt aplicabile cotele-p„r˛i anuale din drepturile de
echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
(3) Cadrele militare care, prin natura activit„˛ii, sunt obligate s„ poarte Ón majoritatea timpului
˛inut„ civil„ pot primi drepturile de echipament sub form„ b„neasc„, integral sau numai o parte
din acestea, ∫i diferen˛a Ón articole de echipament, pentru completarea uniformei.
(4) Restan˛ele de echipament se pot acorda ∫i sub form„ b„neasc„, dac„ nu a fost posibil„
acordarea Ón natur„ la termenul legal. Valoarea restan˛elor se calculeaz„ Ón func˛ie de pre˛urile la
care se achizi˛ioneaz„ articolele pentru anul Ón care se acord„.
(5) La trecerea Ón rezerv„ sau Ón retragere, cadrele militare, precum ∫i urma∫ii personalului
decedat Ón timpul serviciului primesc contravaloarea echipamentului neacordat Ón ultimii 3 ani,
precum ∫i valoarea cotei-p„r˛i anuale din drepturile ce li se cuvin, aferent„ timpului trecut de la
Ónceputul anului p‚n„ inclusiv Ón luna c‚nd sunt trecute Ón rezerv„, Ón retragere sau c‚nd a
intervenit decesul. Dac„ valoarea articolelor de echipament primite p‚n„ la data trecerii Ón rezerv„,
Ón retragere sau c‚nd a intervenit decesul este mai mare dec‚t cota valoric„ stabilit„, diferen˛a nu
se restituie.
(6) La solicitarea urma∫ilor decedatului se poate asigura gratuit o uniform„ pentru Ónhumare.
Art. 4. — Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului
administra˛iei ∫i internelor. Valoarea articolelor introduse Ón norm„ nu va dep„∫i valoarea articolelor
scoase din norm„.
Art. 5. — (1) Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i unit„˛ile ∫i institu˛iile
subordonate acestuia pot constitui un stoc de siguran˛„ la principalele articole de echipament din
compunerea uniformelor, care nu va dep„∫i 10% din valoarea integral„ a necesarului la articolele
prev„zute Ón norme, pentru un an calendaristic, respectiv un stoc de rulaj la principalele articole
de echipament special, care nu va dep„∫i 25% din cantitatea integral„ a necesarului de articole
prev„zute Ón norme, pentru un an calendaristic.
(2) Echipamentul prev„zut de norme pentru sezonul cald poate fi achizi˛ionat cu un an Ónainte,
Ón propor˛ie de p‚n„ la 50% din necesar.
Art. 6. — Regulamentul pentru compunerea ∫i portul uniformelor, precum ∫i regulile de aplicare
a normelor se aprob„ prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor.
Art. 7. — Normele de echipare ∫i de asigurare cu materiale de resortul echipamentului,
specifice altor structuri din sistemul de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„,
pot fi aplicate ∫i pentru efectivele Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i ale unit„˛ilor
∫i institu˛iilor din subordinea acestuia, dac„ au intervenit situa˛ii similare care nu sunt prev„zute Ón
normele proprii.
Art. 8. — Articolele din compunerea uniformei efectivelor prev„zute la art. 1 alin. (1) ∫i
echipamentul specific se achizi˛ioneaz„ conform legisla˛iei privind achizi˛iile publice de bunuri ∫i
servicii.
Art. 9. — (1) Pentru activit„˛i culturale ∫i film„ri, uniforma poate fi Ónchiriat„ persoanelor
juridice. Tarifele de Ónchiriere se stabilesc Ón condi˛iile legii.
(2) Sumele Óncasate din Ónchirieri se vars„ la bugetul de stat.
Art. 10. — Sumele necesare pentru aplicarea prezentei hot„r‚ri se asigur„ anual de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
Art. 11. — Trecerea la noile uniforme ale personalului Inspectoratului General pentru Situa˛ii de
Urgen˛„ ∫i al unit„˛ilor ∫i institu˛iilor subordonate acestuia se va realiza e∫alonat p‚n„ la data de
31 decembrie 2009.
Art. 12. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.301.
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ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA

Ónsemnelor pentru gradele militare, a semnelor de arm„ ∫i a emblemelor pentru coifur„
din compunerea uniformelor pentru Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„
∫i pentru unit„˛ile ∫i institu˛iile subordonate acestuia
Œnsemnele pentru gradele militare ale personalului Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i al
unit„˛ilor ∫i institu˛iilor subordonate acestuia se poart„ pe umerii articolelor de Ómbr„c„minte. Œnsemnele pentru
gradele militare se aplic„ pe epole˛ii trefl„ la uniforma de ceremonie ∫i pe un suport textil la celelalte
uniforme. Acestea sunt:
a) stele pentru generali;
b) trese pentru ofi˛eri;
c) galoane pentru mai∫trii militari subofi˛eri, studen˛i, elevi ∫i militarii angaja˛i pe baz„ de contract.
Semnele de arm„ con˛in elemente din Ónsemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situa˛ii de
Urgen˛„ (casca ∫i topora∫ele), combinate cu elemente specifice care sunt acceptate ∫i la nivel european.
Semnele de arm„ sunt realizate din metal av‚nd Ómbinate culorile alb-argintiu ∫i ro∫u-purpur„.
Semnele de arm„ se aplic„ pe epole˛ii trefl„ sau pe suportul textil pe care sunt aplicate ∫i Ónsemnele de
grad.
Aplicarea Ónsemnelor de grad militar ∫i a semnelor de arm„
Generali

1. Œnsemnele de grad militar pentru uniforma de ceremonie sunt epole˛ii trefl„ realiza˛i din trei ∫nururi de
culoare alb-argintie, pe care se aplic„ stele metalice argintate, astfel:
a) pentru gradul de general de brigad„ — o stea;
b) pentru gradul de general maior — dou„ stele;
c) pentru gradul de general locotenent — trei stele;
d) pentru gradul de general — patru stele.
2. Œnsemnele de grad militar pentru uniformele de reprezentare ∫i serviciu sunt epole˛i sub form„
dreptunghiular„, confec˛iona˛i dintr-un suport tare, acoperit cu un material textil ˛esut de culoare alb-argintie,
pe care se aplic„ semnele specifice gradului, respectiv stele Ón cinci col˛uri. Stelele sunt brodate cu fir
metalizat de culoare galben„, fiind conturate cu un fir de culoare ro∫ie. Ca dimensiuni, stelele vor fi
Óncadrate Óntr-un cerc (imaginar) av‚nd diametrul de 22 mm. Num„rul de stele aplicat pe fiecare epolet va fi:
a) pentru gradul de general de brigad„ — o stea;
b) pentru gradul de general maior — dou„ stele;
c) pentru gradul de general locotenent — trei stele;
d) pentru gradul de general — patru stele.
Ofi˛eri

1. Œnsemnele de grad militar pentru uniforma de ceremonie sunt epole˛i trefl„, pe care se aplic„ trese cu
l„˛imea de 8 mm. At‚t epole˛ii, c‚t ∫i tresele au culoarea alb-argintie.
1.1. Pentru ofi˛erii cu grad superior, epole˛ii trefl„ se realizeaz„ din dou„ ∫nururi dispuse sub form„ de
trefl„ la un cap„t, continuat pe lungime cu un ∫nur Ón care sunt aplicate dou„ r‚nduri de ∫nur Ómpletit, pe
care se aplic„ trese, corespunz„tor gradului, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru gradul de maior — o tres„;
b) pentru gradul de locotenent-colonel — dou„ trese;
c) pentru gradul de colonel — trei trese.
1.2. Pentru ofi˛erii cu grad inferior, epole˛ii trefl„ se realizeaz„ din dou„ ∫nururi dispuse sub form„ de
trefl„ la un cap„t, continuat pe lungime cu dou„ r‚nduri cu c‚te dou„ ∫nururi pe care se aplic„ trese,
corespunz„tor gradului, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru gradul de sublocotenent — o tres„;
b) pentru gradul de locotenent — dou„ trese;
c) pentru gradul de c„pitan — trei trese.
2. Œnsemnele de grad militar pentru uniforma de reprezentare ∫i serviciu se confec˛ioneaz„ din paspoal,
de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare ro∫ie la ambele capete, pe care se aplic„ trese de culoare albargintie.
Œnsemnele de grad pentru ofi˛erii superiori au aplicate longitudinal pe mijlocul epole˛ilor din paspoal un
galon de culoare alb-argintie.
Tresele ∫i galonul se aplic„ pe acesta corespunz„tor gradului, astfel:
a) pentru gradul de sublocotenent — o tres„;
b) pentru gradul de locotenent — dou„ trese;
c) pentru gradul de c„pitan — trei trese;
d) pentru gradul de maior — o tres„ ∫i galonul;
e) pentru gradul de locotenent-colonel — dou„ trese ∫i galonul;
f) pentru gradul de colonel — trei trese ∫i galonul.
Semnul de arm„ se fixeaz„ pe mijlocul l„˛imii epoletului, la 5 mm de cap„tul interior al acestuia.
Mai∫tri militari

Œnsemnul de grad pentru uniforma de reprezentare ∫i serviciu se confec˛ioneaz„ din paspoal de culoare
bleu-navy, pe care se aplic„ un galon sub form„ de unghi ∫i galoane drepte, de culoare alb-argintie,
corespunz„tor gradului, astfel:
a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a — un galon sub form„ de unghi ∫i un galon drept;
b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a — un galon sub form„ de unghi ∫i dou„ galoane drepte;
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c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a — un galon sub form„ de unghi ∫i trei galoane drepte;
d) pentru gradul de maistru militar clasa I — un galon sub form„ de unghi ∫i patru galoane drepte;
e) pentru gradul de maistru militar principal — un galon sub form„ de unghi ∫i cinci galoane drepte.
Semnul de arm„ se fixeaz„ pe mijlocul l„˛imii epoletului, la 5 mm de cap„tul interior al acestuia.
Subofi˛eri

Œnsemnul de grad pentru uniforma de reprezentare ∫i serviciu se confec˛ioneaz„ din paspoal de culoare
bleu-navy, pe care se aplic„ galoane cu l„˛imea de 20 mm ∫i 13 mm, de culoare alb-argintie, corespunz„tor
gradului, astfel:
a) pentru gradul de sergent major — un galon de 20 mm ∫i unul de 13 mm;
b) pentru gradul de plutonier — dou„ galoane de 20 mm;
c) pentru gradul de plutonier major — dou„ galoane de 20 mm ∫i unul de 13 mm;
d) pentru gradul de plutonier adjutant — trei galoane de 20 mm;
e) pentru gradul de plutonier adjutant ∫ef — patru galoane de 20 mm.
Semnul de arm„ se fixeaz„ pe mijlocul l„˛imii epoletului, la 5 mm de cap„tul interior al acestuia.
Studen˛i ∫i elevi din ∫colile militare

Œnsemnele de grad militar pentru uniformele de ora∫, clas„ ∫i instruc˛ie sunt confec˛ionate din material
fond, av‚nd aplicate galoane confec˛ionate din fir textil de culoare alb-argintie, astfel:
a) pentru gradul de frunta∫ — un galon cu l„˛imea de 13 mm;
b) pentru gradul de caporal — dou„ galoane de 13 mm;
c) pentru gradul de sergent — un galon cu l„˛imea de 20 mm.
Semnul de arm„ este de culoare alb-argintie ∫i se fixeaz„ la mijlocul epoletului, pe l„˛ime, ∫i la 5 mm de
cap„tul interior al acestuia.
Militari angaja˛i pe baz„ de contract ∫i militari Ón termen

Œnsemnele de grad militar pentru uniformele de ora∫ ∫i instruc˛ie sunt confec˛ionate din material fond,
av‚nd aplicate galoane confec˛ionate din fir textil de culoare alb-argintie, astfel:
a) pentru gradul de frunta∫ — un galon cu l„˛imea de 13 mm;
b) pentru gradul de caporal — dou„ galoane de 13 mm;
c) pentru gradul de sergent — un galon cu l„˛imea de 20 mm.
Semnul de arm„ este de culoare alb-argintie ∫i se fixeaz„ la mijlocul epoletului, pe l„˛ime, ∫i la 5 mm de
cap„tul interior al acestuia.
Pentru militarii cu termen redus, ca semn distinctiv se va folosi un galon ro∫u, bordurat cu zig-zag alb,
lat de 10 mm, aplicat l‚ng„ gradul respectiv.
Embleme pentru coifur„
Generali

Emblema pentru coifur„ a generalilor este brodat„. Broderia se execut„ pe un suport textil de culoarea
coifurii (negru pentru uniforma de ceremonie ∫i c„ciul„, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare
∫i serviciu). Emblema pentru coifur„ con˛ine elemente din Ónsemnul heraldic al Inspectoratului General pentru
Situa˛ii de Urgen˛„ (casca dispus„ pe dou„ topora∫e Óncruci∫ate, av‚nd la baz„ grenada explod‚nd).
Elementele din Ónsemnul heraldic sunt Óncadrate de 4 r‚nduri de frunze de stejar, dispuse Ón evantai.
Broderia se realizeaz„ utiliz‚nd fire metalice de culoare alb-argintie, pentru frunze, casc„, topora∫e ∫i
grenad„, ∫i fire metalizate de culoare ro∫ie, pentru spa˛iul r„mas neocupat de acestea. Deasupra emblemei,
la toate articolele pentru coifur„, se monteaz„ stema ˛„rii.
Ofi˛eri

Emblema pentru coifur„ a ofi˛erilor este brodat„. Broderia se execut„ pe un suport textil de culoarea
coifurii (negru pentru uniforma de ceremonie ∫i c„ciul„, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare
∫i serviciu). Emblema pentru coifur„ con˛ine acelea∫i elemente din Ónsemnul heraldic al Inspectoratului
General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ca ∫i emblema pentru coifur„ a generalilor. Elementele din Ónsemnul
heraldic sunt Óncadrate de 3 r‚nduri de frunze de stejar dispuse Ón evantai. Broderia se execut„ utiliz‚nd
acelea∫i tipuri ∫i culori de fire ca ∫i la emblema pentru coifur„ a generalilor. Deasupra emblemei, la toate
articolele pentru coifur„, se monteaz„ stema ˛„rii.
Mai∫tri militari ∫i subofi˛eri

Emblema pentru coifur„ a mai∫trilor militari ∫i a subofi˛erilor este brodat„. Ea con˛ine acelea∫i elemente
din Ónsemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ca ∫i emblema pentru coifur„ a
ofi˛erilor. Elementele din Ónsemnul heraldic sunt Óncadrate de dou„ ramuri de frunze de stejar dispuse Ón
evantai. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifur„, se monteaz„ stema ˛„rii.
Studen˛i ∫i elevi din ∫colile militare

Emblema pentru coifur„ a studen˛ilor ∫i elevilor din ∫colile militare este realizat„ din metal alb-argintiu,
con˛in‚nd acelea∫i elemente ca ∫i emblema pentru coifur„ a mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor. Elementele din
Ónsemnul heraldic sunt Óncadrate de un r‚nd de frunze de stejar, dispuse Ón evantai. Spa˛iul r„mas liber
Óntre elementele Ónsemnului heraldic ∫i frunzele de stejar se vopse∫te cu vopsea metalizat„ de culoare ro∫ie.
Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifur„, se monteaz„ stema ˛„rii.
Militari angaja˛i pe baz„ de contract ∫i militari Ón termen

Emblema pentru coifur„ a grada˛ilor profesioni∫ti ∫i a militarilor Ón termen (casca suprapus„ peste dou„
topora∫e) este oval„, av‚nd fondul vopsit cu vopsea metalizat„ de culoare ro∫ie.
Casca ∫i topora∫ele au culoarea alb-argintie.
Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifur„, se monteaz„ stema ˛„rii.

*) Tabelul nr. 1 este reprodus Ón facsimil.

T A B E L U L Nr. 1*) l a a n e x a n r . 1

cuprinz‚nd culorile principalelor articole de echipament
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ANEXA Nr. 2*)

NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT

pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i unit„˛ile
∫i institu˛iile subordonate acestuia
N O R M A Nr. 1

pentru echiparea cu uniform„ de ceremonie a generalilor ∫i ofi˛erilor

N O R M A Nr. 2

pentru echiparea cu uniform„ de reprezentare a generalilor, ofi˛erilor, mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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N O R M A Nr. 3

pentru echiparea cu uniform„ de serviciu a generalilor, ofi˛erilor, mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor

N O R M A Nr. 4

pentru echiparea generalilor ∫i ofi˛erilor Ón rezerv„ ∫i Ón retragere
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N O R M A Nr. 5

pentru echiparea studen˛ilor pompieri din Academia de Poli˛ie îALEXANDRU IOAN CUZA“
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N O R M A Nr. 6

pentru echiparea elevilor din ∫colile militare de mai∫tri militari ∫i subofi˛eri
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N O R M A Nr. 7

pentru echiparea militarilor angaja˛i pe baz„ de contract ∫i a militarilor Ón termen
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N O R M A Nr. 8

privind echipamentul pentru muzica reprezentativ„ ∫i a forma˛iunilor ∫i echipelor artistice
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N O R M A Nr. 9

pentru asigurarea cu echipament special
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL COMUNICAﬁIILOR ™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului comunica˛iilor
∫i tehnologiei informa˛iei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor
adoptate de c„tre Consiliul de Exploatare Po∫tal„ al Uniunii Po∫tale Universale
la reuniunea anual„ din ianuarie 2005
Œn temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii
Po∫tale Universale la Bucure∫ti la 5 octombrie 2004 ∫i al art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei nr. 220/2006 privind
aprobarea documentelor adoptate de c„tre Consiliul de Exploatare Po∫tal„ al Uniunii Po∫tale
Universale la reuniunea anual„ din ianuarie 2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 489 ∫i 489 bis din 6 iunie 2006, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. anexa nr. 1 îRegulamentul po∫tei de scrisori ∫i protocolul s„u final“ se completeaz„ cu
anexa nr. 1*) care face parte integrant„ din prezentul ordin;
2. anexa nr. 2 îRegulamentul privind coletele po∫tale ∫i protocolul s„u final“ se completeaz„ cu
anexa nr. 2*) care face parte integrant„ din prezentul ordin;
3. anexa nr. 3 îRegulamentul serviciilor de plat„ ale po∫tei ∫i protocolul s„u final“ se
completeaz„ cu anexa nr. 3*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Bucure∫ti, 6 septembrie 2006.
Nr. 395.
*) Anexele nr. 1—3 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 813 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 TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind stabilirea parcului auto normat al Autorit„˛ii Navale Rom‚ne
Œn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.133/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Navale Rom‚ne, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (1) 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. 1. — (1) Pentru exercitarea atribu˛iilor specifice de inspec˛ie, control ∫i supraveghere,
parcul auto normat al Autorit„˛ii Navale Rom‚ne este de 86 de autovehicule, din care:
a) 81 autoturisme pentru inspec˛ii ∫i control, cu o norm„ de consum mediu combustibil de
350 litri pentru fiecare autoturism pe lun„;
b) 5 autospeciale cisterne de transport combustibil, cu o norm„ de consum mediu combustibil
de 450 litri pentru fiecare autospecial„ pe lun„.
(2) Nu se consider„ dep„∫ire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul
anului se Óncadreaz„ Ón cantitatea de combustibil normat„ Ón raport cu num„rul de autoturisme
aprobat pentru Autoritatea Naval„ Rom‚n„.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 18 septembrie 2006.
Nr. 1.698.
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