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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lubrifian˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Prezenta hot„r‚re stabile∫te criteriile de
acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse
lubrifian˛i.
Art. 2. — Prevederile prezentei hot„r‚ri se aplic„
grupului de produse lubrifian˛i pentru uzul consumatorilor ∫i
al utilizatorilor profesioni∫ti, care cuprinde urm„toarele:
a) uleiuri hidraulice;
b) unsori;
c) uleiuri de transmisie ∫i de motor, inclusiv uleiurile de
motor pentru motoare Ón doi timpi;
d) agen˛ii de demulare/antiaderen˛i ai betonului ∫i
emulsiilor folosite la prelucrarea prin a∫chiere.
Art. 3. — (1) Œn Ón˛elesul prezentei hot„r‚ri, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc dup„ cum urmeaz„:
a) lubrifiant — un preparat compus din fluide de baz„ ∫i
aditivi;
b) fluid de baz„ — fluid lubrifiant ale c„rui propriet„˛i de
curgere, Ómb„tr‚nire, onctuozitate ∫i antiuzur„, precum ∫i
propriet„˛ile sale privind men˛inerea Ón suspensie a
poluan˛ilor nu au fost Ómbun„t„˛ite prin includerea de aditivi;
c) substan˛„ de Óngro∫are — o substan˛„ folosit„ Ón
fluidul de baz„ pentru a Óngro∫a sau modifica reologia unui
fluid sau unei unsori;
d) component principal — orice substan˛„ care
dep„∫e∫te 5% din greutatea lubrifiantului;
e) aditiv — o substan˛„ ale c„rei func˛ii de baz„ sunt
Ómbun„t„˛irea curgerii, a Ómb„tr‚nirii, a onctuozit„˛ii, a
propriet„˛ilor antiuzur„ sau a men˛inerii Ón suspensie a
poluan˛ilor;
f) unsoare — un amestec Ón stare solid„ sau semisolid„
ob˛inut prin dispersia unui agent de Óngro∫are Óntr-un
lubrifiant lichid.
(2) Œn categoria unsorilor pot fi inclu∫i ∫i al˛i ingredien˛i
care confer„ propriet„˛i speciale acestora.
Art. 4. — (1) Pentru acordarea etichetei ecologice
pentru grupul de produse lubrifian˛i, conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de
acordare a etichetei ecologice, un lubrifiant trebuie s„ se
Óncadreze Ón grupul de produse lubrifian˛i prev„zut la art. 2

∫i s„ Óndeplineasc„ criteriile de acordare a etichetei
ecologice prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
(2) Criteriile se aplic„ produsului recent fabricat, la
momentul livr„rii.
(3) Œn cazul Ón care criteriile sunt formulate Ón func˛ie de
substan˛ele componente, acele criterii se aplic„ oric„rei
substan˛e care a fost inten˛ionat ad„ugat„ ∫i care
reprezint„ mai mult de 0,1% din con˛inutul produsului,
m„surate at‚t Ónainte, c‚t ∫i dup„ orice reac˛ie chimic„ ce
a avut loc Óntre substan˛ele combinate pentru a asigura
prepararea lubrifiantului.
Art. 5. — Prevederile prezentei hot„r‚ri nu sunt
aplicabile substan˛elor care dup„ aplicare Ó∫i schimb„
propriet„˛ile fizico-chimice ∫i care nu mai corespund
clasific„rii stabilite conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea preparatelor
chimice periculoase ∫i din care mai pu˛in de 0,1% din
partea tratat„ r„m‚ne Ón forma anterioar„ aplic„rii.
Art. 6. — Cerin˛ele specifice de evaluare ∫i verificare
sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse lubrifian˛i. Metodele de
Óncercare, altele dec‚t cele indicate pentru fiecare criteriu,
se utilizeaz„ dac„ echivalen˛a acestora este acceptat„ de
c„tre autoritatea competent„ pentru acordarea etichetei
ecologice — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
denumit Ón continuare autoritate competent„.
Art. 7. — Num„rul de cod atribuit grupului de produse
lubrifian˛i Ón scopuri administrative este î27“.
Art. 8. — Prezenta hot„r‚re se aplic„ p‚n„ la data de
31 mai 2009.
Prezenta hot„r‚re transpune Decizia Comisiei Europene
2005/360/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru
acordarea etichetei ecologice comunitare lubrifian˛ilor,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 118 din 5 mai 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.272.
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ANEX√

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lubrifian˛i
Scopul criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse lubrifian˛i
Scopul criteriilor de acordare a etichetei ecologice este
acela de a promova produsele care:
a) reduc gradul de contaminare a apei ∫i a solului Ón
timpul utiliz„rii;
b) ajut„ la reducerea emisiilor de CO2.
Cerin˛e de evaluare ∫i verificare
Cerin˛ele de evaluare ∫i verificare specifice sunt
prev„zute Ón cadrul fiec„rui criteriu.
Œn situa˛ia Ón care operatorului economic care solicit„
acordarea etichetei ecologice i se cere s„ prezinte
autorit„˛ii competente declara˛ii, documenta˛ii, analize,
rapoarte privind rezultatele testelor sau alte dovezi care s„
ateste conformitatea cu criteriile de acordare a etichetei
ecologice, acestea pot fi furnizate de c„tre operatorul
economic ∫i/sau furnizorul (furnizorii) acestuia, dup„ caz.
Furnizorul aditivului, al ambalajului pentru aditiv sau al
fluidului de baz„ poate transmite informa˛iile relevante direct
autorit„˛ii competente.
Dac„ este necesar, autoritatea competent„ poate solicita
documente justificative ∫i poate efectua verific„ri
independente.
La evaluarea solicit„rii de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse lubrifian˛i ∫i la monitorizarea
conform„rii cu criteriile, autoritatea competent„ ia Ón
considerare implementarea ∫i certificarea operatorului
economic a schemei/sistemului de management de mediu,
conform prevederilor din Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea
procedurii de organizare ∫i coordonare a schemelor de
management de mediu ∫i audit (EMAS) Ón vederea
particip„rii voluntare a organiza˛iilor la aceste scheme, cu
modific„rile ulterioare, sau ale standardului rom‚n SR EN
ISO 14001:2005 (Not„: Implementarea ∫i certificarea
acestor scheme/acestui sistem de management de mediu
sunt voluntare.)
CRITERIILE

Criteriul 1 — Frazele de risc care indic„ pericole pentru
s„n„tatea uman„ ∫i mediu
Produsul nu trebuie s„ necesite atribuirea nici unei fraze
de risc, la momentul aplic„rii etichetei ecologice, care
indic„ pericolul asupra s„n„t„˛ii umane ∫i mediului, Ón
conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 92/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea preparatelor chimice
periculoase. Urm„toarele fraze de risc sunt considerate
relevante pentru acest grup de produse:
R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26,
R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37,
R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45,
R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53,
R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65,
R 66, R 67, R 68 ∫i combina˛iile dintre ele.
Evaluarea ∫i verificarea criteriului 1
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ prezinte Ón scris o declara˛ie de
conformitate cu acest criteriu.
Toate componentele principale incluse Ón produs trebuie
men˛ionate clar Ómpreun„ cu denumirea acestora ∫i, acolo
unde este necesar, numerele EINECS sau ELINCS,
precum ∫i concentra˛iile Ón care acestea sunt folosite.

Produc„torul produsului trebuie s„ prezinte autorit„˛ii
competente urm„toarele documente:
a) o fi∫„ tehnic„ de securitate a produsului, Ón
conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 92/2003;
b) fi∫e tehnice de securitate de la furnizorii aplicantului
pentru fiecare component principal, Ón conformitate cu
prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 490/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea ∫i ambalarea substan˛elor ∫i preparatelor
chimice periculoase, cu modific„rile ulterioare.
Trebuie s„ se prezinte autorit„˛ii competente suficiente
date pentru a permite evaluarea produselor care prezint„
pericol asupra mediului, Ón conformitate cu prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 92/2003, indicate de urm„toarele
fraze de risc: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R52/53,
R 53.
Evaluarea unui produs ca fiind periculos pentru mediu
trebuie s„ se efectueze prin metodele conven˛ionale a∫a
cum sunt prev„zute Ón anexa nr. II la Normele
metodologice privind clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea
preparatelor chimice periculoase prev„zute Ón Hot„r‚rea
Guvernului nr. 92/2003. Totu∫i, a∫a cum este definit Ón
sec˛iunea C a anexei nr. II la Normele metodologice privind
clasificarea, etichetarea ∫i ambalarea preparatelor chimice
periculoase, rezultatele test„rii preparatului ca atare (fie
preparatul produsului, fie ansamblul de aditivi) pot fi folosite
pentru a modifica clasificarea Ón ceea ce prive∫te toxicitatea
acvatic„, care s-ar fi putut ob˛ine folosind metoda
conven˛ional„.
Criteriul 2. — Cerin˛e suplimentare privind toxicitatea
acvatic„
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ demonstreze conformitatea cu cerin˛ele
criteriului 2.1 sau ale criteriului 2.2.
Criteriul 2.1 — Cerin˛e pentru preparat ∫i componentele
principale
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ prezinte urm„toarele date despre
toxicitatea acvatic„ a preparatului ∫i componentelor
principale:
— pentru determinarea toxicit„˛ii acvatice, concentra˛ia
critic„ a fiec„rui component principal trebuie s„ fie de cel
pu˛in 100 mg/l. Testele se vor efectua pe alge ∫i pe
Daphnia (OECD 201 ∫i 202);
— pentru uleiurile hidraulice, aceast„ concentra˛ie critic„
trebuie s„ fie de cel pu˛in 100 mg/l;
— pentru unsori, uleiuri de transmisie ∫i de motor,
agen˛i de demulare/antiaderen˛i ai betonului ∫i alte emulsii
folosite la prelucrarea prin a∫chiere, concentra˛ia critic„
pentru toxicitatea acvatic„ trebuie s„ fie de cel pu˛in
1.000 mg/l.
Unsorile pot fi evaluate prin furnizarea de date privind
preparatul ∫i principalele componente numai dac„ substan˛a
de Óngro∫are indic„ o biodegradabilitate final„, Ón
conformitate cu criteriul 3, sau o biodegradabilitate inerent„
Ón condi˛iile urm„toare:
a) o biodegradare mai mare de 70%, conform testului
OECD 302 C de biodegradabilitate inerent„ sau metodelor
de testare echivalente sau;
b) o biodegradare mai mare de 20%, dar mai mic„ de
60% dup„ 28 de zile, conform testelor OECD 301 bazate
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pe consumul de oxigen sau producerea de dioxid de
carbon;
c) o biodegradare mai mare de 60%, conform SR EN
ISO 14593:2005.

Testul de preparat trebuie s„ se efectueze pe toate
cele 3 grupe de specii — alge, Daphnia ∫i pe∫ti (OECD
201, 202 ∫i 203).
Tabelul nr. 1 rezum„ cerin˛ele pentru diferite subgrupe
de produse Ón conformitate cu criteriul 2.1.
Tabelul nr. 1

Cerin˛e ale toxicit„˛ii acvatice pentru diferite subgrupe de produse —
Date cerute pentru preparat ∫i componentele principale

Criteriul 2.1

Uleiuri hidraulice

Toxicitatea acvatic„ pentru
Óntregul produs formulat
Ón toate cele 3 teste de
toxicitate acut„: OECD 201,
202, 203.
Toxicitatea acvatic„ pentru
fiecare component principal
Ón parte Ón cele dou„ teste
OECD 201 ∫i 202

Unsori*)

Uleiuri de transmisie
∫i de motor, agen˛i
de demulare ai betonului
∫i emulsii folosite
la prelucrarea
prin a∫chiere

Uleiuri pentru
motoare
Ón doi timpi

≥ 100 mg/l

≥ 1.000 mg/l

≥ 1.000 mg/l

≥ 1.000 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

*) Unsorile pot fi evaluate Ón acest fel numai dac„ substan˛a de Óngro∫are indic„ o biodegradabilitate mai mare de 70%, conform OECD 302
C sau metodelor de testare echivalente, ori o biodegradabilitate mai mare de 20%, dar mai mic„ de 60% dup„ 28 de zile, conform metodelor de
testare OECD bazate pe consumul de oxigen sau prin producere de dioxid de carbon.

metodele de testare OECD 201 ∫i 202 sau cu alte metode
de testare echivalente.
Criteriul 2.2 — Cerin˛ele pentru fiecare substan˛„
component„
Datele despre toxicitatea acvatic„ trebuie s„ fie
transmise pentru fiecare substan˛„ component„ ad„ugat„
inten˛ionat Ón produs. Una sau mai multe substan˛e care
prezint„ un anumit grad de toxicitate acvatic„ sunt permise
Ón lubrifiant pentru o anumit„ valoare a concentra˛iei
masice cumulate, astfel cum este indicat Ón tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Cerin˛e de toxicitate acvatic„ pentru subgrupe diferite de produse —
Cerin˛e de date pentru fiecare substan˛„ component„

Evaluarea ∫i verificarea criteriului 2.1
Rapoartele trebuie s„ fie transmise pentru evaluare
autorit„˛ii competente, con˛in‚nd datele despre toxicitatea
acvatic„ a preparatului ∫i a tuturor componentelor
principale, ob˛inute prin folosirea materialelor existente sau
prin noi teste, demonstr‚ndu-se astfel conformitatea cu
cerin˛ele prev„zute Ón tabelul nr. 1.
Toxicitatea acvatic„ a preparatului trebuie s„ fie
determinat„ Ón conformitate cu metodele de testare OECD
201, 202 ∫i 203 sau cu alte metode de testare echivalente.
Toxicitatea acvatic„ a fiec„rui component individual
principal trebuie s„ fie determinat„ Ón conformitate cu

Criteriul 2.2

Toxicitate acvatic„

10 mg/l <
Toxicitate acut„*)
≤ 100 mg/l sau
1 mg/l < NOEC ≤
10 mg/l
1 mg/l <
Toxicitate acut„*)
≤ 10 mg/l sau
0,1 mg/l < NOEC
≤ 1 mg/l
Toxicitate acut„*)
< 1 mg/l sau
NOEC ≤ 0,1 mg/l

Concentra˛ie masic„ cumulat„ a substan˛elor prezente Ón

Uleiuri hidraulice

Unsori

Uleiuri de transmisie
∫i de motor, agen˛i
de demulare ai betonului
∫i emulsii folosite
la prelucrarea
prin a∫chiere

Uleiuri pentru
motoare
Ón doi timpi

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

*) EC 50/ LC 50/ IC 50
*) LC 50 — concentra˛ie medie letal„;
IC 50 — concentra˛ie medie de inhibi˛ie;
EC 50 — concentra˛ie medie efectiv„ care produce imobilizarea dafniilor;
NOEC — concentra˛ia care nu are niciun efect.
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Evaluarea ∫i verificarea criteriului 2.2
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ prezinte autorit„˛ii competente rapoarte,
inclusiv datele despre toxicitatea acvatic„ a fiec„rei
substan˛e componente, prin folosirea materialelor existente
din procesul de notificare, demonstr‚nd conformarea cu
cerin˛ele stabilite Ón tabelul nr. 2.
Toxicitatea acvatic„ a fiec„rei substan˛e componente
trebuie s„ fie determinat„ Ón conformitate cu OECD 201 ∫i
202 sau cu alte metode echivalente.
Evaluarea ∫i verificarea celor dou„ criterii 2.1 ∫i 2.2
Œn cazul componentelor u∫or solubile (< 10 mg/l) metoda
frac˛iei solubile Ón ap„ poate fi folosit„ Ón determinarea
toxicit„˛ii acvatice. Nivelul de Ónc„rcare stabilit (uneori
reg„sit sub numele de LC 50) ∫i Ón leg„tur„ cu doza letal„
poate fi folosit direct Ón criteriile de clasificare. Preg„tirea
frac˛iei solubile Ón ap„ trebuie s„ respecte recomand„rile
stabilite Ón conformitate cu urm„toarele ghiduri: Raportul
tehnic ECETOC nr. 20 (1986), anexa nr. III a metodei de
testare OECD 301/1992, ghidul din SR EN ISO
10634:2001 sau ASTM D 6081-98 (Standard practic pentru
testarea toxicit„˛ii acvatice pentru lubrifian˛i: Prepararea
probei ∫i interpretarea rezultatelor sau metode de Óncercare
echivalente).
Studiul de toxicitate acvatic„ acut„ pe alge ∫i pe
Daphnia (OECD 201 ∫i 202) nu este necesar Ón
urm„toarele cazuri:
a) substan˛a este pu˛in probabil s„ treac„ prin
membranele biologice MM (masa molecular„) > 800 sau cu
diametrul molecular > 1,5 nm (15 Å);

b) substan˛a este puternic insolubil„ Ón ap„ (solubilitatea
Ón ap„ este < 10 μg/l),
deoarece aceste substan˛e nu sunt considerate toxice
pentru alge ∫i pentru dafnii Ón sistemul acvatic.
Œn mod similar studiul de toxicitate acvatic„ acut„ pe
Daphnia (OECD 202) nu este necesar atunci c‚nd este
disponibil un studiu de toxicitate pe termen lung pe
Daphnia, Ón conformitate cu metoda de testare OECD 211
sau cu alte metode echivalente.
Solubilitatea Ón ap„ a substan˛elor trebuie s„ fie
determinat„ Ón conformitate cu metoda de testare OECD
105 sau cu alte teste echivalente.
Dac„ datele despre toxicitatea cronic„ sunt disponibile —
rezultatele testelor OECD 210 ∫i 211 sau ale altor metode
echivalente, acestea pot fi folosite Ón locul datelor despre
toxicitatea acut„ acvatic„. Lipsa datelor despre toxicitatea
cronic„ va fi declarat„ Ón scris, sub semn„tur„, de c„tre
operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice.
Criteriul 3 — Biodegradabilitatea ∫i poten˛ialul
bioacumulativ
Produsul nu trebuie s„ con˛in„ substan˛e care sunt at‚t
nebiodegradabile, c‚t ∫i poten˛ial bioacumulative.
Totu∫i, produsul poate s„ con˛in„ una sau mai multe
substan˛e cu un anumit grad de degradabilitate ∫i
bioacumulare poten˛ial„ sau actual„ p‚n„ la o concentra˛ie
masic„ cumulat„ a∫a cum este prev„zut Ón tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3

Cerin˛e pentru biodegradabilitate ∫i poten˛ialul bioacumulativ
Concentra˛ie masic„ cumulat„ a substan˛elor

Unsori

Uleiuri de transmisie
∫i de motor, agen˛i
de demulare ai betonului
∫i emulsii folosite
la prelucrarea
prin a∫chiere

Uleiuri pentru
motoare
Ón doi timpi

Biodegradare

Uleiuri hidraulice

Nebiodegradabil*)
Biodegradabil aerob
inerent (Ón mod natural
biodegradabil pe cale
aerob„)
Biodegradabil aerob final
(biodegradabil Ón cele din
urm„, pe cale aerob„)

≤ 5
≤ 5

≤ 10
≤ 20

≤ 5
≤ 5

≤ 10
≤ 20

≥ 90

≥ 75

≥ 90

≥ 75

*) Substan˛ele care sunt at‚t nebiodegradabile, c‚t ∫i bioacumulative nu sunt permise.

Evaluarea ∫i verificarea criteriului 3
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ furnizeze urm„toarele:
a) rapoarte care includ date despre biodegradabilitatea
fiec„rei substan˛e componente, dac„ aceasta nu este
prev„zut„ clar Ón fi∫a tehnic„ de securitate furnizat„ pentru
fiecare substan˛„;
b) rapoarte care includ date despre poten˛ialul
bioacumulativ al fiec„rei substan˛e componente:
— pentru substan˛e nebiodegradabile;
— pentru substan˛e toxice ∫i foarte toxice care sunt
u∫or biodegradabile (Ón scopul clasific„rii).

Biodegradabilitatea trebuie s„ fie determinat„ separat
pentru fiecare substan˛„ component„ a produsului, dup„
metodele de testare men˛ionate mai jos sau dup„ alte
metode echivalente.
O substan˛„ este considerat„ biodegradabil„ aerob final
dac„:
1. Óntr-un studiu de biodegradare de 28 de zile conform
metodei de testare OECD 301 A-F sau cu alte metode
echivalente sunt atinse urm„toarele niveluri de
biodegradare:
a) ≥ 70%, conform testelor OECD 301 bazate pe
carbon organic dizolvat;
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b) ≥ 60% din valoarea maxim„ teoretic„, conform
testelor OECD 301 bazate pe consumul de oxigen sau
producerea de dioxid de carbon;
2. raportul dintre consumul biochimic de oxigen CBO5 ∫i
oxigenul total dizolvat sau dintre consumul biochimic de
oxigen ∫i consumul chimic de oxigen trebuie s„ fie mai
mare de 0,5.
Principiul celor 10 zile libere conform testelor OECD nu
trebuie s„ se aplice obligatoriu. Dac„ substan˛a atinge
nivelul de biodegradare Ón 28 de zile, dar nu Ón cele
10 zile limit„, se presupune o degradare mai lent„.
O substan˛„ este considerat„ biodegradabil„ aerob
inerent Ón urm„toarele cazuri:
a) are o biodegradare mai mare de 70%, conform
OECD 302 C pentru o biodegradare inerent„ sau
metodelor de testare echivalente;
b) are o biodegradare mai mare de 20%, dar mai mic„
de 60% dup„ 28 de zile, conform OECD 301 bazat pe
consumul de oxigen sau producerea de dioxid de carbon;
c) are o biodegradare mai mare sau egal„ cu 60%,
conform SR EN ISO 14593:2005 (metoda frac˛iei solubile
Ón ap„).
O substan˛„ a c„rei func˛ie primar„ este Óngro∫area va
fi considerat„ biodegradabil„ inerent aerob„ dac„ prezint„
o biodegradare mai mare de 20%, conform OECD 302 C
sau altor metode de testare echivalente.
Toate cerin˛ele privind toxicitatea acvatic„, Ón acest caz,
se vor aplica produselor degradate care au fost dovedite
∫tiin˛ific a fi derivate ale substan˛elor de Óngro∫are dup„
expunerea Ón mediul acvatic.
O substan˛„ este nebiodegradabil„ dac„ nu Óndepline∫te
criteriile pentru biodegradabilitate final„ ∫i inerent„.
O substan˛„ nu se bioacumuleaz„ dac„ are MM > 800
sau are un diametru molecular > 1,5 nm (> 15Å).
O substan˛„ care are MM<800 sau diametrul molecular <1,5 nm (>15Å) nu se bioacumuleaz„ dac„:
a) parti˛ia coeficientului octanol-ap„ 7<Kow<3; sau
b) factorul de bioconcentrare (BCF) m„surat este ≤100.
Deoarece majoritatea substan˛elor folosite Ón lubrifian˛i sunt
destul de hidrofobe, valoarea BCF-ului trebuie s„ fie
bazat„ pe con˛inutul de lipide ∫i trebuie demonstrat c„ se
asigur„ un timp de expunere suficient.
Metode de testare
Testele care trebuie aplicate pentru determinarea
biodegradabilit„˛ii u∫oare sunt OECD 301 seriile A—F sau
testele echivalente ISO ∫i ASTM ori raportul consum
biochimic de oxigen CBO5/oxigen total dizolvat sau consum
chimic de oxigen. Raportul consum biochimic de
oxigen/oxigen total dizolvat sau consum chimic de oxigen
poate fi folosit numai dac„ nu sunt disponibile date
conform OECD 301 sau altor metode de testare
echivalente. Consumul biochimic de oxigen va fi evaluat
conform metodei C5, Ón timp ce consumul chimic de
oxigen va fi evaluat conform metodei C6 din anexele
nr. 1—6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 490/2002, cu
modific„rile ulterioare, sau altor metode echivalente. Pentru
determinarea biodegradabilit„˛ii inerente se va aplica
metoda de testare OECD 302 C sau alte metode
echivalente.
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice poate s„ foloseasc„ mai multe referin˛e pentru a
estima biodegradabilitatea unei substan˛e. Referin˛ele
pentru evaluarea biodegradabilit„˛ii unei substan˛e vor fi
acceptate dac„ substan˛a de referin˛„ difer„ printr-un singur
grup sau fragment func˛ional fa˛„ de substan˛a utilizat„ Ón
produs. Dac„ substan˛a de referin˛„ este u∫or sau inerent
biodegradabil„ ∫i grupul func˛ional are un efect pozitiv

asupra biodegrad„rii aerobe, atunci substan˛a utilizat„
poate fi considerat„, de asemenea, u∫or sau inerent
biodegradabil„. Fragmentele func˛ionale sau grupurile
func˛ionale cu un efect pozitiv asupra biodegrad„rii sunt:
alcoolul alifatic ∫i aromatic (OH), acidul alifatic ∫i aromatic
[-C(=O)-OH], aldehida (-CHO), ester[-C(=O)-O-C], amide
[-C(=O)-N sau -C(=S)-N].
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ furnizeze autorit„˛ii competente
documenta˛ia adecvat„ ∫i solid„ privind studiul asupra
substan˛ei de referin˛„.
Œn cazul unei compara˛ii cu un fragment func˛ional
nemen˛ionat mai sus, operatorul economic care solicit„
acordarea etichetei ecologice trebuie s„ furnizeze autorit„˛ii
competente documenta˛ia adecvat„ ∫i solid„ privind studiile
asupra efectului pozitiv al grupului func˛ional asupra
biodegrad„rii substan˛elor cu structur„ similar„.
Valoarea coeficientului log Kow octanol/ap„ trebuie s„ fie
evaluat„ Ón conformitate cu OECD 107, 117 sau cu
proiectul de metod„ 123 ori cu orice alte metode de
testare echivalente. Factorul de bioconcentrare BCF trebuie
s„ se calculeze Ón conformitate cu OECD 305.
Valorile log K ow sunt aplicabile numai compu∫ilor
organici. Pentru a calcula poten˛ialul de bioacumulare al
compu∫ilor anorganici, al unor surfactan˛i ∫i al unor
compu∫i organometalici se vor efectua m„sur„tori ale
BCF-ului pe anumi˛i surfactan˛i ∫i anumi˛i compu∫i
organometalici.
Dac„ testarea nu se poate efectua, de exemplu o
substan˛„ are o suprafa˛„ activ„ mare sau nu se dizolv„ Ón
ap„ ori Ón octanol, atunci trebuie s„ se furnizeze o valoare
calculat„ pentru log Kow, precum ∫i detalii despre aceast„
metod„ de calcul.
Pentru calcularea log K ow trebuie s„ se foloseasc„
urm„toarele metode: CLOGP pentru log Kow cuprins Óntre 0
∫i 9, LOGKOW(KOWWIN) pentru log Kow cuprins Óntre –4
∫i 8, AUTOLOGP pentru log Kow mai mare de 5 conform
prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.427/2004 privind
evaluarea ∫i controlul riscului substan˛elor existente, care
este sus˛inut de un document tehnic de Óndrumare (TGD).
Criteriul 4 — Excluderea unor substan˛e specifice
Substan˛ele care apar Ón Lista substan˛elor prioritare
periculoase din domeniul apelor ∫i Ón lista OSPAR —
Conven˛ia Atlanticului de Nord a produselor chimice care
fac obiectul m„surilor prioritare nu trebuie ad„ugate
inten˛ionat ca ingredient Óntr-un produs eligibil pentru
acordarea etichetei ecologice.
Compu∫ii organici halogena˛i ∫i azoti˛ii nu trebuie
ad„uga˛i inten˛ionat ca ingredien˛i Óntr-un produs eligibil
pentru acordarea etichetei ecologice.
Metalele sau compu∫ii metalici nu trebuie ad„uga˛i
inten˛ionat ca un ingredient Óntr-un produs eligibil pentru
acordarea etichetei ecologice, cu excep˛ia sodiului,
potasiului, magneziului ∫i calciului. Œn cazul substan˛elor de
Óngro∫are pot fi folosi˛i compu∫i ai litiului ∫i/sau ai
aluminiului p‚n„ la concentra˛iile limitate de alte criterii
incluse Ón prezenta anex„.
Evaluarea ∫i verificarea criteriului 4
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ furnizeze autorit„˛ii competente o
declara˛ie scris„ ∫i semnat„ privind conformitatea cu
cerin˛ele men˛ionate la criteriul 4.
Criteriul 5 — Materii prime regenerabile
Produsul formulat trebuie s„ aib„ un con˛inut de carbon
derivat din materii prime regenerabile dup„ cum urmeaz„:
a) ≥ 50% (m/m) pentru uleiuri hidraulice;
b) ≥ 45% (m/m) pentru unsori;
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c) ≥ 70% (m/m) pentru uleiuri de transmisie ∫i de
motor, agen˛i de demulare a betonului ∫i emulsii folosite
pentru prelucrarea prin a∫chiere;
d) ≥ 50% (m/m) pentru uleiuri pentru motoare Ón doi
timpi.
Con˛inutul de carbon derivat din materii prime
regenerabile reprezint„: procentajul din masa componentului
A x (num„r de atomi de carbon din componenta A, care
provin din uleiuri vegetale sau gr„simi animale, Ómp„r˛it la
num„rul total de atomi de carbon Ón componenta A) plus
procentajul din masa componentei B x (num„rul de atomi
de carbon din componenta B, care provin din uleiuri
vegetale sau gr„simi animale, Ómp„r˛it la num„rul total de
atomi de carbon din componenta B) plus procentajul din
masa componentei C x (num„rul de atomi de carbon din
componenta C) ∫i a∫a mai departe.
Evaluarea ∫i verificarea criteriului 5
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ furnizeze autorit„˛ii competente o
declara˛ie de conformitate cu acest criteriu.
Criteriul 6 — Performan˛a tehnic„
Uleiurile hidraulice trebuie s„ Óndeplineasc„ cel pu˛in
criteriile de performan˛„ tehnic„ prev„zute Ón standardul
ISO 15380 tabelele 2—5.
Unsorile trebuie s„ fie adecvate pentru utilizarea
prev„zut„.
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Uleiurile de transmisie ∫i de motor trebuie s„
Óndeplineasc„ cel pu˛in criteriile de performan˛„ tehnic„
prev„zute Ón normele RAL UZ 48 ale etichetei ecologice
Blue Angel (Œngerul albastru).
Agen˛ii de demulare ai betonului ∫i emulsiile folosite
pentru prelucrarea prin a∫chiere trebuie s„ fie adecva˛i
pentru utilizare.
Uleiurile pentru motoare Ón doi timpi trebuie s„
Óndeplineasc„ cel pu˛in criteriile de performan˛„ tehnic„
prev„zute Ón îCertificatul NMMA de uleiuri pentru motoarele
Ón doi timpi“ din norma NMMA TC-W3.
Evaluarea ∫i verificarea criteriului 6
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ furnizeze autorit„˛ii competente o
declara˛ie de conformitate cu acest criteriu, Ómpreun„ cu
documenta˛ia justificativ„ corespunz„toare.
Criteriul 7 — Informa˛ia care apare pe eticheta
ecologic„
Rubrica a doua a etichetei ecologice trebuie s„ con˛in„
textul: îŒn timpul utiliz„rii produsul are periculozitate redus„
pentru ap„ ∫i sol; emisii reduse de CO2.“
Evaluarea ∫i verificarea criteriului 7
Operatorul economic care solicit„ acordarea etichetei
ecologice trebuie s„ furnizeze autorit„˛ii competente o
declara˛ie de conformitate cu acest criteriu, Ómpreun„ cu o
mostr„ a ambalajului pe care apare eticheta.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, pentru Episcopia Ortodox„ Giurgiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i
religie“, titlul îAlte cheltuieli“, articolul 59.12 îSus˛inerea
cultelor“, cu suma de 500 mii lei, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, pentru
Episcopia Ortodox„ Giurgiu.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.318.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele jude˛e
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 3.000 mii lei, pentru
jude˛ele Ónscrise Ón anex„, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale pentru finan˛area unor
obiective de investi˛ii Ón vederea dot„rii cu surse
neconven˛ionale de producere a energiei termice Ón ∫coli ∫i
unit„˛i sanitare, potrivit anexei care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 3. — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor va
coordona metodologic ac˛iunea de punere Ón aplicare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.319.

ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele jude˛e
Nr.
crt.

Jude˛ul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bihor
D‚mbovi˛a
Dolj
Gala˛i
Maramure∫
Prahova
Timi∫
Vaslui
Vrancea
Vrancea
TOTAL:

Unitatea administrativ-teritorial„

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Tileagd
Dragodana
Urzicu˛a
Cudalbi
Vima Mic„
Gorgota
Dude∫tii Noi
F„lciu
T‚mboe∫ti
Slobozia Bradului

Suma alocat„
— mii lei —

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3.000
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul V‚lcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 4.500 mii lei, pentru
jude˛ul V‚lcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului V‚lcea, Ón
vederea achizi˛ion„rii imobilului (cl„dire ∫i teren), situat Ón
municipiul R‚mnicu V‚lcea, str. Carol I nr. 25, jude˛ul
V‚lcea, Ón care func˛ioneaz„ Sec˛ia de Art„ îCasa Simian“
a Muzeului Jude˛ean V‚lcea.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.
Art. 4. — Suma r„mas„ neutilizat„ se va restitui la
bugetul de stat p‚n„ la data de 10 decembrie 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.320.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ul Alba
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe
anul 2006 nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 1.150 mii lei
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor
unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Alba, pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse Ón anul
2006, Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri urgente de refacere
a infrastructurii grav afectate, conform anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de

1.150 mii lei Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006.
Art. 3. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.325.
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pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumelor ce se aloc„ pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse Ón jude˛ul Alba
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suma alocat„
— mii lei —

Unitatea administrativ-teritorial„

TOTAL jude˛ul Alba,
din care:
Municipiul Aiud
Ora∫ul Baia de Arie∫
Comuna Mete∫
Comuna Mir„sl„u
Comuna Ponor
Comuna R„de∫ti
Comuna R‚me˛
Comuna S„lciua
Comuna ™ugag

1.150
100
150
150
100
100
100
100
250
100

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.200 mii lei, pentru
jude˛ul Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al comunei
Valu lui Traian, pentru finan˛area obiectivelor de investi˛ii
îAmenajare canal colectare ape pluviale ∫i refacere tram„
stradal„ Ón intravilanul localit„˛ii Valu lui Traian“ ∫i

îAmenajare fir-vale ∫i refacere tram„ stradal„ Ón intravilanul
localit„˛ii Valu lui Traian“.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.326.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 818/4.X.2006

11

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Prahova
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 700 mii lei, pentru jude˛ul
Prahova, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al ora∫ului Comarnic, pentru
finan˛area unor cheltuieli privind reabilitarea infrastructurii.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este
autorizat s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón
volumul ∫i Ón structura bugetului de stat pe
anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.327.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru
jude˛ul Tulcea, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.328.
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pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumelor alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Tulcea
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorial„

1. Comuna Greci
2. Comuna Stejaru

Repara˛ii
Comunei
Repara˛ii
Comunei

Suma alocat„
— mii lei —

Obiectivul

capitale ∫i extindere — sediul Prim„riei
Greci
capitale ∫i extindere — sediul Prim„riei
Stejaru

600
400
1.000

TOTAL:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 350 mii lei, pentru jude˛ul
Bihor, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al ora∫ului ™tei, Ón
vederea efectu„rii de repara˛ii la sediul prim„riei.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.329.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Gala˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor

locale pe anul 2006, cu suma de 2.840 mii lei, pentru
jude˛ul Gala˛i, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
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Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area unor
obiective de investi˛ii.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.330.
ANEX√
REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Gala˛i, pe unit„˛i administrativ-teritoriale
Nr.

Suma alocat„

Unitatea administrativ-teritorial„

crt.

— mii lei —

1.

Ora∫ul T‚rgu Bujor

Reabilitare str„zi, trotuare, ∫an˛uri dalate

600

2.

Comuna Dr„g„ne∫ti

Reabilitare drumuri comunale

240

Iluminat public
3.

Comuna Movileni

200 mii lei
40 mii lei

Reabilitare drumuri comunale

300 mii lei

Extindere sediu prim„rie

200 mii lei

500

4.

Comuna Sm‚rdan

Reabilitare drumuri comunale

550

5.

Comuna Corni

Reabilitare drumuri comunale

500

6.

Comuna V‚rlezi

Reabilitare drumuri comunale

100

7.

Comuna Cer˛e∫ti

Reabilitare drumuri comunale

350

TOTAL:

2.840

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Sibiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate

locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru

din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor

jude˛ul Sibiu, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
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Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei P„uca, pentru
finalizarea obiectivului de investi˛ii îSediu Prim„rie comuna
P„uca, jude˛ul Sibiu“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.331.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 500 mii lei, pentru jude˛ul
Bihor, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei Lunca, pentru
finan˛area obiectivului de investi˛ii îReabilitare drum
comunal DC 243 ™u∫tiu — Briheni“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.332.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Ialomi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale cu suma de 200 mii lei, pentru jude˛ul Ialomi˛a, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i alocarea
acesteia bugetului local al comunei B„rbule∫ti, jude˛ul
Ialomi˛a, pentru acordarea unor ajutoare sociale.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.333.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Justi˛iei din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Justi˛iei, la capitolul 61.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, titlul VI îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice“, articolul îTransferuri curente“, alineatul îTransferuri
c„tre institu˛ii publice“, cu suma de 11.327 mii lei, pentru
Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i Ón structura bugetului Ministerului
Justi˛iei pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Justi˛iei r„spunde de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Ion Codescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.334.
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ACTE ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului na˛ional multianual
pe perioada 2005—2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale Ón r‚ndul femeilor manager
din sectorul Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 49/2006
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Punctul 2 îBugetul programului“ din Procedura
de implementare a Programului na˛ional multianual pe
perioada 2005—2008 pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale Ón r‚ndul femeilor manager din sectorul
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 49/2006 ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 173 din 23 februarie
2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
î2. Bugetul programului
Pentru realizarea programului se aloc„ de la bugetul de
stat pe anul 2006 suma de 500.000 lei, defalcat„ astfel:
a) 475.000 lei pentru finan˛area derul„rii celor 4 etape
ale programului, dup„ cum urmeaz„:
— etapa I — 60.000 lei pentru organizarea campaniilor
de informare Ón ora∫ele: Tulcea, Bac„u, Suceava, ClujNapoca, T‚rgu Mure∫, Sibiu, Arad, Craiova ∫i Pite∫ti;
— etapele a II-a ∫i a III-a — 300.000 lei pentru
organizarea ∫i desf„∫urarea cursurilor de preg„tire

antreprenorial„ pe durata a 5 zile, Ón 7 jude˛e: Br„ila,
Vaslui, Bistri˛a-N„s„ud, Harghita, Hunedoara, Mehedin˛i ∫i
Prahova, multiplicarea suporturilor de curs ∫i, respectiv,
pentru publicarea de bro∫uri ∫i ghiduri;
— etapa a IV-a — 115.000 lei pentru organizarea
Conferin˛ei «Antreprenoriatul feminin Ón Rom‚nia», cu
participarea reprezentan˛ilor entit„˛ilor guvernamentale ∫i
neguvernamentale implicate Ón promovarea ∫i sprijinirea
mediului de afaceri ∫i a egalit„˛ii de ∫anse, a organiza˛iilor
interna˛ionale de sprijin al dezvolt„rii ini˛iativei private Ón
r‚ndul femeilor, precum ∫i a absolventelor de curs;
b) 25.000 lei la dispozi˛ia Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie (ANIMMC),
const‚nd Ón cheltuieli pentru implementarea, administrarea,
monitorizarea ∫i evaluarea programului (cheltuieli materiale
∫i servicii).“
Art. II. —Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Bogdan Dumitrache
Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
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