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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
a unor construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, amplasate Ón incinta unor imobile situate Ón
municipiul C„l„ra∫i, ™os. Chiciului nr. 1, jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i
Ón municipiul Satu Mare, Str. Bujorului nr. 26, jude˛ul Satu
Mare, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iilor prev„zute la art. 1 se face Ón vederea
scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii acestora.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor prev„zute la art. 1, Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor Ó∫i va actualiza Ón mod corespunz„tor datele din
eviden˛a cantitativ-valoric„.

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. 1.347.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iilor aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Adresa
imobilului

Persoana juridic„
ce administreaz„
imobilul

Caracteristicile bunurilor
care trec Ón domeniul privat
al statului

Num„r
de Ónregistrare
la M.F.P.

Municipiul C„l„ra∫i,
™os. Chiciului nr. 1,
jude˛ul C„l„ra∫i

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Pavilion nr. 05 — ∫opron pentru c„rbuni
Suprafa˛a construit„ = 56,40 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 56,40 m2
Valoarea contabil„ = 1.576,01 lei
Pavilion nr. 10 — ghe˛„rie
Suprafa˛a construit„ = 31,00 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 31,00 m2
Valoarea contabil„ = 10.329,83 lei

105.212 (par˛ial)

Municipiul Satu Mare,
Str. Bujorului nr. 26,
jude˛ul Satu Mare

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Pavilion nr. 06 — beci
Suprafa˛a construit„ = 120,00 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 120,00 m2
Valoarea contabil„ = 107.472,1 lei

27.942 (par˛ial)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. IV din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 57/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata
energiei termice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.285/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 55/2004 privind unele m„suri
financiare Ón vederea acord„rii ajutoarelor pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 769 din 23 august 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.350.
ANEX√

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei
pentru plata energiei termice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Beneficiaz„ de drepturile prev„zute de
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i
a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, denumit„ Ón
continuare ordonan˛„ de urgen˛„, familiile ∫i persoanele
singure care locuiesc Ón Rom‚nia, cu sau f„r„ cet„˛enie
rom‚n„, precum ∫i apatrizii.

Art. 2. — Familiile ∫i persoanele singure care nu au
cet„˛enie rom‚n„ beneficiaz„ de prevederile ordonan˛ei de
urgen˛„ dac„ se afl„ Ón una dintre urm„toarele situa˛ii:
a) cet„˛enii str„ini, pe perioada Ón care au domiciliul
sau, dup„ caz, re∫edin˛a Ón Rom‚nia, Ón condi˛iile legii;
b) cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care au dob‚ndit, Ón
condi˛iile legii, statutul de refugiat Ón Rom‚nia sau c„rora li
s-a acordat o alt„ form„ de protec˛ie umanitar„ prev„zut„
de lege;
c) apatrizii care au domiciliul sau, dup„ caz, re∫edin˛a
Ón Rom‚nia, Ón condi˛iile legii.
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CAPITOLUL II

Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„
furnizat„ Ón sistem centralizat
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale

Art. 3. — (1) Familiile ∫i persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizeaz„ pentru Ónc„lzirea locuin˛ei energie
termic„ furnizat„ Ón sistem centralizat, beneficiaz„, Ón
condi˛iile prev„zute de ordonan˛a de urgen˛„, de ajutor
lunar pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, prin compensarea
procentual„ a valorii efective a facturii la energie termic„,
indiferent de modul de facturare pentru care acestea au
optat.
(2) Œn sensul prevederilor alin. (1), ajutorul lunar pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„ furnizat„ Ón sistem
centralizat se acord„ numai pentru energia termic„
consumat„ Ón scopul Ónc„lzirii locuin˛ei ∫i nu include
energia termic„ consumat„ Ón scopul prepar„rii apei calde
menajere.
Art. 4. — Œn situa˛ia persoanei singure, compensarea
suplimentar„ prev„zut„ la art. 5 alin. (3) din ordonan˛a de
urgen˛„ se acord„ dup„ cum urmeaz„:
a) Ón propor˛ie de 100% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ p‚n„ la 125 lei;
b) Ón propor˛ie de 90% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 125 lei ∫i
170 lei;
c) Ón propor˛ie de 80% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 170 lei ∫i
210 lei;
d) Ón propor˛ie de 70% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 210 lei ∫i
250 lei;
e) Ón propor˛ie de 60% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 250 lei ∫i
290 lei;
f) Ón propor˛ie de 50% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 290 lei ∫i
345 lei;
g) Ón propor˛ie de 40% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 345 lei ∫i
390 lei;
h) Ón propor˛ie de 30% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 390 lei ∫i
440 lei;
i) Ón propor˛ie de 20% Ón situa˛ia Ón care venitul net
lunar al persoanei singure se situeaz„ Óntre 440 lei ∫i
500 lei.
Art. 5. — Pentru familiile ∫i persoanele singure
beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, denumit„ Ón
continuare Legea nr. 416/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, procentul de compensare este cel prev„zut la
art. 5 alin. (4) din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 6. — Œn sensul prevederilor art. 5 alin. (8) din
ordonan˛a de urgen˛„, valoarea efectiv„ a ajutorului lunar
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei se calculeaz„ lunar de c„tre
furnizor, dup„ cum urmeaz„:
Ajutor efectiv = Cp x Cid x Pl,
unde:
— Cp reprezint„ compensarea procentual„ prev„zut„ la
art. 5 alin. (2) ∫i (4) din ordonan˛a de urgen˛„ ∫i la art. 4;
— C id reprezint„ consumul defalcat de asocia˛ia de
proprietari/chiria∫i pe consumatori individuali, beneficiari de
ajutor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„
furnizat„ Ón sistem centralizat;
— Pl reprezint„ pre˛ul local al energiei termice facturate
popula˛iei de c„tre furnizor.
Art. 7. — (1) Ajutorul lunar pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
calculat Ón condi˛iile art. 6 nu poate dep„∫i, pe toat„
perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de
c„tre primar Ón condi˛iile art. 16 2 alin. (1) ∫i (4) din
ordonan˛a de urgen˛„.
(2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculeaz„
astfel:
Ajutor maxim lunar = Cp x Cmax.I. x PIr,
unde:
— Cp reprezint„ compensarea procentual„ prev„zut„ la
art. 5 alin. (2) ∫i (4) din ordonan˛a de urgen˛„ ∫i la art. 4;
— Cmax.I. reprezint„ consumul maxim lunar stabilit pe tip
de apartament ∫i Ón func˛ie de zona de temperatur„,
prev„zut Ón anexa nr. 1 la ordonan˛a de urgen˛„;
— PIr reprezint„ pre˛ul local de referin˛„.
(3) Ajutorul maxim calculat Ón condi˛iile alin. (2) se
stabile∫te o singur„ dat„, prin dispozi˛ie a primarului, la
Ónceputul sezonului rece ∫i este acela∫i pentru fiecare lun„
din sezonul rece.
Art. 8. — (1) Pre˛ul local de referin˛„ va fi stabilit ∫i
transmis prim„riilor de autorit„˛ile de reglementare
competente, respectiv Autoritatea Na˛ional„ de
Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i Autoritatea Na˛ional„
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit„˛i
Publice, p‚n„ la data de 1 octombrie a fiec„rui an.
(2) Consiliile locale stabilesc, prin hot„r‚re, pre˛ul local
al energiei termice facturate popula˛iei conform art. 3 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea
pre˛urilor locale de referin˛„ pentru energia termic„
furnizat„ popula˛iei prin sisteme centralizate, denumit„ Ón
continuare Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2006.
(3) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 2 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 36/2006, Ón care nu se stabile∫te de c„tre
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autorit„˛ile de reglementare competente pre˛ul local de
referin˛„, prim„riile au obliga˛ia s„ aprobe pentru furnizori
pre˛ul local al energiei termice facturate popula˛iei.
Art. 9. — Consiliile locale pot aproba din bugetele
proprii ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, peste cele
stabilite Ón condi˛iile art. 5 din ordonan˛a de urgen˛„ ∫i ale
art. 4, prin major„ri ale gradului de compensare Ón acela∫i
procent pentru to˛i beneficiarii de ajutor pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, care se reg„sesc Ón aceea∫i tran∫„ de venituri.
SECﬁIUNEA a 2-a
Modul de stabilire ∫i acordare a ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei cu energie termic„ furnizat„ Ón sistem centralizat

Art. 10. — (1) Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei se
acord„ pe baza cererii titularilor, Ónso˛it„ de declara˛ia pe
propria r„spundere privind componen˛a familiei, veniturile
acesteia ∫i num„rul de camere aferent locuin˛ei.
(2) Formularele con˛in‚nd cererile ∫i declara˛iile pe
propria r„spundere pentru acordarea ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei sunt transmise de c„tre prim„rii
furnizorilor de energie termic„, cu respectarea termenului
prev„zut la art. 15 alin. (1) din ordonan˛a de urgen˛„.
(3) Formularul con˛in‚nd cererea ∫i declara˛ia pe propria
r„spundere pentru acordarea ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei se completeaz„ de c„tre persoanele care
Óndeplinesc condi˛iile de acordare a ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei, potrivit modelului prev„zut Ón anexa
nr. 1.
Art. 11. — (1) La stabilirea num„rului de camere
prev„zut Ón anexa nr. 1 pct. II lit. C la prezentele norme
metodologice, solicitantul va ˛ine cont de suprafa˛a
locuibil„, respectiv suprafa˛a desf„∫urat„ a Ónc„perilor de
locuit, care cuprinde dormitoarele ∫i camera de zi, potrivit
notei de la lit. B din anexa nr. 1 la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Ajutorul maxim calculat Ón condi˛iile art. 7 alin. (2)
se va stabili Ón func˛ie de consumul maxim lunar prev„zut
Ón anexa nr. 1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 57/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor
facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice.
Art. 12. — La stabilirea venitului net mediu lunar pe
membru de familie sau, dup„ caz, al persoanei singure, se
iau Ón calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia
Ón luna anterioar„ depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din
anexa nr. 1.
Art. 13. — (1) Furnizorii de energie termic„ transmit
formularele titularilor de contract, ∫i anume consumatorilor
individuali ∫i asocia˛iilor de proprietari/chiria∫i, cu
respectarea termenului prev„zut la art. 15 alin. (2) din
ordonan˛a de urgen˛„.
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(2) Familiile ∫i persoanele singure care Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute la art. 5 din ordonan˛a de urgen˛„
depun individual, prin asocia˛iile de proprietari/chiria∫i sau
prin furnizorii de energie termic„, cererile ∫i declara˛iile pe
propria r„spundere la prim„ria comunei, ora∫ului,
municipiului sau, dup„ caz, a sectorului municipiului
Bucure∫ti Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„ locuin˛a de
domiciliu sau de re∫edin˛„, cu respectarea termenului
prev„zut la art. 161 din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 14. — (1) Pe baza cererilor ∫i declara˛iilor pe
propria r„spundere completate de c„tre familiile ∫i
persoanele singure care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la
art. 5 din ordonan˛a de urgen˛„, primarii emit dispozi˛ii
pentru acordarea ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu
energie termic„, care con˛in compensarea procentual„
stabilit„ Ón func˛ie de venitul net mediu lunar pe membru
de familie, respectiv al persoanei singure, precum ∫i
valoarea ajutorului maxim lunar.
(2) Dispozi˛iile primarilor prev„zute la alin. (1) se
transmit titularilor ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei,
direct sau prin intermediul furnizorilor ori al asocia˛iilor de
proprietari/chiria∫i, precum ∫i, Ón copie, direc˛iilor de munc„,
solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, denumite Ón continuare direc˛ii
teritoriale, p‚n„ la data de 1 noiembrie a fiec„rui an.
Modelul dispozi˛iei pentru aprobarea ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„ este prev„zut Ón
anexa nr. 2a.
(3) Œn termenul prev„zut la alin. (2) primarii vor
comunica solicitan˛ilor care nu Óndeplinesc condi˛iile de
acordare a ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie
termic„ dispozi˛ia privind neacordarea ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„, conform modelului
prev„zut Ón anexa nr. 3a.
Art. 15. — Œn aplicarea prevederilor art. 162 alin. (6) din
ordonan˛a de urgen˛„, primarii au obliga˛ia de a transmite
furnizorilor, asocia˛iilor de proprietari/chiria∫i ∫i direc˛iilor
teritoriale situa˛ia centralizatoare privind beneficiarii
ajutoarelor, compensarea procentual„ ∫i valoarea maxim„
calculat„ a ajutorului stabilit potrivit art. 7 alin. (2), Ón scris
∫i Ón format electronic, conform anexei nr. 4a.
Art. 16. — (1) Lunar, p‚n„ la data de 3 a lunii,
reprezentantul furnizorului de energie termic„ Ómpreun„ cu
reprezentantul asocia˛iei de proprietari/chiria∫i, dup„ caz,
stabilesc consumul general de energie termic„.
(2) Prin consumul general de energie termic„ prev„zut la
alin. (1) se Ón˛elege consumul contorizat la data citirii ce
urmeaz„ s„ fie facturat.
(3) Œn situa˛ia Ón care la bran∫amentul unde se
realizeaz„ citirea sunt racorda˛i mai mul˛i titulari de
contract, defalcarea consumului general de energie termic„
se face Ón func˛ie de reglement„rile legale Ón vigoare.
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(4) La stabilirea consumului general de energie termic„
prev„zut la alin. (1) se Óncheie un proces-verbal constatator
al c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 5a.
(5) Œn situa˛ia asocia˛iilor de proprietari/chiria∫i Ón care
exist„ modalitatea de stabilire a consumului de energie
termic„, furnizat„ Ón sistem centralizat, pe baz„ de
repartitoare montate de prestatorii autoriza˛i de c„tre
autorit„˛ile de reglementare, citirea ∫i repartizarea
consumului general de energie termic„ pe consumatori
individuali se vor realiza pe baza unor contracte Óncheiate,
Ón condi˛iile legii, de asocia˛iile de proprietari/chiria∫i cu
ace∫ti prestatori, cu respectarea termenelor prev„zute de
ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 17. — (1) Pe baza datelor cuprinse Ón procesulverbal prev„zut la art. 16 alin. (4), asocia˛ia de
proprietari/chiria∫i defalc„ consumul general de energie
termic„ pe consumatori individuali.
(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de
energie termic„ pe consumatori individuali se realizeaz„ Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.
(3) At‚t consumul general de energie termic„, c‚t ∫i cel
defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate Ón
gigacalorii ∫i exprimate cu 6 zecimale.
(4) Œn termenul prev„zut la art. 16 4 alin. (4) din
ordonan˛a de urgen˛„, asocia˛ia de proprietari/chiria∫i
transmite furnizorilor de energie termic„ situa˛ia
centralizatoare cuprinz‚nd consumurile defalcate pentru
beneficiarii de ajutor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei.
(5) Situa˛ia centralizatoare cuprinz‚nd consumurile
defalcate de asocia˛ia de proprietari/chiria∫i pe beneficiarii
ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„ se
Óntocme∫te potrivit modelului prev„zut Ón anexa nr. 6a.
Art. 18. — Pe baza consumului defalcat prev„zut la
art. 17, furnizorul calculeaz„ cuantumul ajutorului lunar
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„, astfel:
a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor
art. 6, dac„ valoarea acestuia este mai mic„ sau egal„ cu
cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit
prevederilor art. 7 alin. (2);
b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 7
alin. (2), dac„ valoarea ajutorului efectiv este mai mare
dec‚t cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.
Art. 19. — (1) Furnizorii de energie termic„ Ón sistem
centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari
de contracte, factura reprezent‚nd consumul de energie
termic„ ∫i, dup„ caz, suma de plat„ calculat„ ca diferen˛„
Óntre valoarea consumului ∫i ajutorul pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei calculat Ón condi˛iile art. 18.
(2) Pe baza facturilor prev„zute la alin. (1), furnizorul de
energie termic„ Óntocme∫te situa˛ia centralizatoare
cuprinz‚nd beneficiarii ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
cu energie termic„ ∫i ajutoarele efective calculate pentru
ace∫tia, potrivit modelului prev„zut Ón anexa nr. 7a.

(3) Œn cazul asocia˛iilor de proprietari/chiria∫i, furnizorii
de energie termic„ Ón sistem centralizat transmit lunar
factura reprezent‚nd consumul general de energie termic„
la nivel de asocia˛ie ∫i, dup„ caz, suma de plat„ calculat„
ca diferen˛„ Óntre valoarea consumului general de energie
termic„ ∫i suma total„ a ajutoarelor pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, prev„zute la coloana 10 din anexa nr. 7a.
(4) Factura prev„zut„ la alin. (3) va fi Ónso˛it„ de
situa˛ia centralizatoare Óntocmit„ potrivit modelului prev„zut
Ón anexa nr. 7a.
(5) Asocia˛ia de proprietari/chiria∫i are obliga˛ia de a
eviden˛ia lunar ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu
energie termic„ Ón tabelul cu cheltuielile de Óntre˛inere.
Art. 20. — (1) Situa˛iile centralizatoare prev„zute la
art. 19 alin. (2) ∫i (4) reprezint„ documente de plat„, se
Óntocmesc de c„tre furnizor ∫i se transmit primarilor pentru
certificare.
(2) Lunar, p‚n„ la data de 15 a lunii, dup„ certificare,
primarii transmit exemplarul original direc˛iilor teritoriale, pe
baza c„ruia acestea achit„ la furnizori sumele reprezent‚nd
ajutoarele pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„.
CAPITOLUL III
Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale

Art. 21. — Familiile ∫i persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizeaz„ pentru Ónc„lzirea locuin˛ei gaze
naturale, beneficiaz„ de ajutor lunar pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei pe perioada sezonului rece Ón cuantumurile ∫i Ón
func˛ie de veniturile nete medii lunare pe membru de
familie, prev„zute la art. 6 din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 22. — Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze
naturale se acord„ Ón cuantumurile stabilite la art. 6 din
ordonan˛a de urgen˛„, dar nu mai mult dec‚t valoarea
facturii individuale sau, dup„ caz, a cheltuielilor efectiv
repartizate pentru cantitatea de gaze naturale consumat„
lunar Ón perioada sezonului rece.
Art. 23. — Consiliile locale pot aproba din bugetele
proprii ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei peste nivelul
celor stabilite Ón condi˛iile art. 6 din ordonan˛a de urgen˛„,
prin major„ri cu acela∫i cuantum pentru to˛i beneficiarii de
ajutor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale, care se
reg„sesc Ón aceea∫i tran∫„ de venituri.
SECﬁIUNEA a 2-a
Modul de stabilire ∫i acordare a ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei cu gaze naturale

Art. 24. — (1) Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei se
acord„ pe baza cererii titularilor, Ónso˛it„ de declara˛ia pe
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propria r„spundere privind componen˛a familiei ∫i veniturile
acesteia.
(2) Formularele con˛in‚nd cererile ∫i declara˛iile pe
propria r„spundere pentru acordarea ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei sunt transmise de c„tre prim„rii
furnizorilor de gaze naturale, cu respectarea termenului
prev„zut la art. 15 alin. (1) din ordonan˛a de urgen˛„.
(3) Formularul con˛in‚nd cererea ∫i declara˛ia pe propria
r„spundere pentru acordarea ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei se completeaz„ de c„tre persoanele care
Óndeplinesc condi˛iile de acordare a ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei, potrivit modelului prev„zut Ón anexa
nr. 1.
Art. 25. — La stabilirea venitului net mediu lunar pe
membru de familie sau, dup„ caz, al persoanei singure, se
iau Ón calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia
Ón luna anterioar„ depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din
anexa nr. 1.
Art. 26. — (1) Furnizorii de gaze naturale transmit
formularele titularilor de contract, consumatori individuali ∫i
asocia˛ii de proprietari/chiria∫i, p‚n„ la data de
25 septembrie a fiec„rui an.
(2) Familiile ∫i persoanele singure care Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute la art. 6 din ordonan˛a de urgen˛„
depun individual sau prin asocia˛iile de proprietari/chiria∫i
cererile ∫i declara˛iile pe propria r„spundere la prim„ria
comunei, ora∫ului, municipiului sau, dup„ caz, a sectorului
municipiului Bucure∫ti Ón a c„rei raz„ teritorial„ se afl„
locuin˛a de domiciliu sau de re∫edin˛„, cu respectarea
termenului prev„zut la art. 161 din ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 27. — (1) Pe baza cererilor ∫i declara˛iilor pe
propria r„spundere completate de c„tre familiile ∫i
persoanele singure care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la
art. 6 din ordonan˛a de urgen˛„, primarii emit dispozi˛ii
privind acordarea ajutorului, care prev„d cuantumul
acestuia calculat Ón func˛ie de venitul net mediu lunar pe
membru de familie, respectiv al persoanei singure.
(2) Dispozi˛iile primarilor prev„zute la alin. (1) se
transmit direct titularilor ajutoarelor pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei
sau
prin
intermediul
asocia˛iilor
de
proprietari/chiria∫i, precum ∫i, Ón copie, direc˛iilor teritoriale,
p‚n„ la data de 1 noiembrie a fiec„rui an. Modelul
dispozi˛iei pentru aprobarea ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei cu gaze naturale este prev„zut Ón anexa nr. 2b.
(3) Œn termenul prev„zut la alin. (2) primarii comunic„
solicitan˛ilor care nu Óndeplinesc condi˛iile de acordare a
ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei dispozi˛ia privind
neacordarea ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze
naturale, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 3b.
Art. 28. — (1) Œn cazul modific„rilor prev„zute la
art. 163 alin. (1) din ordonan˛a de urgen˛„, comunicarea
acestora se va face prin depunerea unei noi declara˛ii pe
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propria r„spundere, potrivit prevederilor art. 163 alin. (2) din
ordonan˛a de urgen˛„.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) primarii emit noi
dispozi˛ii pe care le transmit titularilor ajutoarelor pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei, Ón termen de 5 zile de la data emiterii,
potrivit prevederilor art. 16 3 alin. (5) din ordonan˛a de
urgen˛„.
Art. 29. — Œn aplicarea prevederilor art. 162 alin. (6) din
ordonan˛a de urgen˛„, primarii au obliga˛ia de a transmite
furnizorilor, asocia˛iilor de proprietari/chiria∫i ∫i direc˛iilor
teritoriale situa˛ia centralizatoare privind beneficiarii ∫i
cuantumul ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze
naturale stabilit Ón condi˛iile art. 6 din ordonan˛a de
urgen˛„, Ón scris ∫i Ón format electronic, conform anexei
nr. 4b.
Art. 30. — (1) Lunar, p‚n„ la data de 3 a lunii,
reprezentantul furnizorului de gaze naturale Ómpreun„ cu
reprezentantul asocia˛iei de proprietari/chiria∫i, dup„ caz,
stabilesc consumul general de gaze naturale.
(2) Prin consumul general de gaze naturale prev„zut la
alin. (1) se Ón˛elege consumul contorizat la data citirii ce
urmeaz„ s„ fie facturat.
(3) La stabilirea consumului general de gaze naturale
prev„zut la alin. (1) se Óncheie un proces-verbal constatator
al c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 5b.
Art. 31. — (1) Pe baza datelor cuprinse Ón procesulverbal prev„zut la art. 30 alin. (3), asocia˛ia de
proprietari/chiria∫i defalc„ consumul general de gaze
naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale.
(2) Œn termenul prev„zut la art. 16 4 alin. (4) din
ordonan˛a de urgen˛„, asocia˛ia de proprietari/chiria∫i
transmite furnizorilor de gaze naturale situa˛ia centralizatoare
cuprinz‚nd consumurile defalcate pentru beneficiarii de
ajutor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale.
(3) Situa˛ia centralizatoare cuprinz‚nd consumurile
defalcate de asocia˛ia de proprietari/chiria∫i pe beneficiarii
ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale se
Óntocme∫te potrivit modelului prev„zut Ón anexa nr. 6b.
(4) Pe baza consumului defalcat prev„zut la alin. (1),
furnizorul stabile∫te cuantumul ajutorului efectiv, dup„ cum
urmeaz„:
a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozi˛ie
a primarului, dac„ valoarea consumului este mai mare sau
egal„ cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, dac„ acesta este mai mic
dec‚t cuantumul ajutorului stabilit prin dispozi˛ie a
primarului.
Art. 32. — (1) Œn cazul asocia˛iilor de proprietari/chiria∫i,
furnizorii de gaze naturale transmit lunar factura
reprezent‚nd valoarea consumului general de gaze naturale
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la nivel de asocia˛ie ∫i, dup„ caz, suma de plat„ calculat„
ca diferen˛„ Óntre valoarea consumului general ∫i suma
total„ a ajutoarelor efective pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
prev„zut„ la coloana 8 din anexa nr. 7b.
(2) Factura prev„zut„ la alin. (1) este Ónso˛it„ de un
borderou Óntocmit conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 7b.
(3) Lunar, p‚n„ la data de 15 a lunii, dup„ certificare,
primarii transmit direc˛iilor teritoriale exemplarul original al
documentului de plat„ prev„zut la art. 168 din ordonan˛a
de urgen˛„, pe baza c„ruia acestea achit„ sumele
reprezent‚nd ajutoarele pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze
naturale.
(4) Asocia˛ia de proprietari/chiria∫i are obliga˛ia de a
eviden˛ia lunar ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze
naturale Ón tabelul cu cheltuieli de Óntre˛inere.

CAPITOLUL V
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 36. — Direc˛iile teritoriale, pe baza situa˛iilor
centralizatoare prev„zute la art. 20, respectiv a
borderourilor prev„zute la art. 32 alin. (2) ∫i art. 33
alin. (2), solicit„ Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, p‚n„ cel t‚rziu la data de 20 a fiec„rei luni,
creditele bugetare corespunz„toare ajutoarelor pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei.
Art. 37. — Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei transmite Ministerului Finan˛elor Publice, p‚n„ la
data de 23 a fiec„rei luni, documenta˛ia pentru deschiderea
de credite bugetare.

Art. 33. — (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar
consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura
reprezent‚nd consumul de gaze naturale ∫i, dup„ caz,
suma de plat„ calculat„ ca diferen˛„ Óntre valoarea
consumului ∫i ajutorul efectiv calculat Ón condi˛iile art. 31
alin. (4).

Art. 38. — Œn baza creditelor bugetare deschise de
Ministerul Finan˛elor Publice, direc˛iile teritoriale vireaz„,
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii, sumele alocate cu titlu de ajutoare
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei Ón conturile de tip angajament
scris Ón p„strarea unui ter˛, escrow, deschise de c„tre
produc„torii ∫i distribuitorii de energie termic„ sau gaze
naturale.

(2) Pe baza facturilor prev„zute la alin. (1), furnizorii de
gaze naturale Óntocmesc borderoul cuprinz‚nd beneficiarii
ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale ∫i
ajutoarele efective calculate pentru ace∫tia, potrivit
modelului prev„zut Ón anexa nr. 7b.

Art. 39. — Œn aplicarea prevederilor art. 1617 alin. (2)
din ordonan˛a de urgen˛„, primarii transmit, la solicitarea
direc˛iilor teritoriale, p‚n„ la data de 15 a fiec„rei luni, un
raport statistic potrivit modelelor prev„zute Ón anexele
nr. 8a—8c.

(3) Lunar, p‚n„ la data de 15 a lunii, dup„ certificare,
primarii transmit direc˛iilor teritoriale exemplarul original al
documentului de plat„ prev„zut la art. 168 din ordonan˛a
de urgen˛„, pe baza c„ruia acestea achit„ sumele
reprezent‚nd ajutoarele pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze
naturale.

Art. 40. — Pe baza rapoartelor prev„zute la art. 39,
direc˛iile teritoriale Óntocmesc un raport statistic la nivelul
jude˛ului, respectiv al municipiului Bucure∫ti, pe care Ól
transmit Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
p‚n„ la data de 25 a fiec„rei luni.

CAPITOLUL IV
Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne, c„rbuni
∫i combustibili petrolieri
Art. 34. — (1) Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu
lemne, c„rbuni ∫i combustibili petrolieri se acord„
beneficiarilor de ajutor social stabilit Ón condi˛iile Legii
nr. 416/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Plata ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, stabilit Ón
condi˛iiile art. 1611—1613 din ordonan˛a de urgen˛„, se
acord„ o singur„ dat„ pentru toat„ perioada sezonului
rece.
Art. 35. — Œn cazul Ón care mai multe familii ∫i
persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc
Ómpreun„, ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne,
c„rbuni ∫i combustibili petrolieri se acord„ pentru fiecare
dintre acestea.

Art. 41. — P‚n„ la data de 31 mai, potrivit prevederilor
art. 1617 alin. (2) din ordonan˛a de urgen˛„, furnizorii ∫i
primarii au obliga˛ia de a pune la dispozi˛ie direc˛iilor
teritoriale date ∫i informa˛ii sintetice solicitate de acestea cu
privire la num„rul de beneficiari de ajutor pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei Ón func˛ie de venituri, num„rul de persoane
din familie, sistemul de Ónc„lzire utilizat, modul de facturare
a energiei termice, precum ∫i cheltuielile cu Ónc„lzirea
locuin˛ei ∫i gradul de acoperire a acestora prin acordarea
ajutoarelor.
Art. 42. — Œn aplicarea prezentelor norme metodologice,
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor pot emite preciz„ri sau
instruc˛iuni care se aprob„ prin ordin comun.
Art. 43. — Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a,
5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1—8a/3, 8b ∫i 8c*) fac parte
integrant„ din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1—8a/3, 8b ∫i 8c sunt reproduse Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind nivelul dob‚nzii aferente sumelor de recuperat
cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1942
alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„
fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Nivelul dob‚nzii anuale aferente sumelor de recuperat cu
titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis este de 17,5%.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu data de
1 noiembrie 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.351.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind combaterea r‚iei negre a cartofului
Œn temeiul prevederilor art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 136/2000 privind m„surile de protec˛ie Ómpotriva
introducerii ∫i r„sp‚ndirii organismelor de carantin„ d„un„toare plantelor sau produselor vegetale Ón Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 214/2001,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 95.292 din 22 august 2006 al Direc˛iei fitosanitare din cadrul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
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 prezentul ordin.
Art. 1. — Prezentul ordin stabile∫te minimum de m„suri
care trebuie luate Ón Rom‚nia pentru combaterea bolii r‚ia
neagr„ a cartofului ∫i pentru prevenirea r„sp‚ndirii acestei
boli criptogamice.
Art. 2. — (1) Atunci c‚nd se constat„ apari˛ia ciupercii
Synchytrium endobioticum, agentul patogen al r‚iei negre a
cartofului, inspectorii din cadrul unit„˛ilor fitosanitare vor

delimita parcela contaminat„ ∫i o zon„ de siguran˛„
suficient de larg„ pentru a se asigura protec˛ia suprafe˛elor
Ónvecinate.
(2) O parcel„ este considerat„ ca fiind contaminat„
atunci c‚nd simptomele r‚iei negre a cartofului au fost
g„site pe cel pu˛in o plant„ din acea parcel„.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/4.X.2006

Art. 3. — Tuberculii de cartof ∫i vrejii care provin din
parcele contaminate vor fi trata˛i astfel Ónc‚t organismul
d„un„tor s„ fie distrus. Dac„ nu mai este posibil s„ se
determine locul din care provin tuberculii ∫i vrejii
contamina˛i, Óntreaga cantitate Ón care au fost g„si˛i
tuberculii sau vrejii contamina˛i trebuie tratat„.
Art. 4. — Œn parcelele contaminate:
a) niciun fel de cartof nu poate fi cultivat;
b) nicio plant„ destinat„ replant„rii nu poate fi cultivat„,
p„strat„ Ón sol sau Ón alt mod.
Art. 5. — (1) Œn zona de siguran˛„ cartofii pot fi cultiva˛i
numai dac„ ace∫tia sunt dintr-un soi care este rezistent la
rasele de Synchytrium endobioticum, g„site Ón parcela
contaminat„.
(2) Un soi de cartof este considerat ca fiind rezistent la
o anumit„ ras„ de Synchytrium endobioticum atunci c‚nd
acesta reac˛ioneaz„ la contaminarea cu agentul patogen
din acea ras„, astfel Ónc‚t nu exist„ niciun pericol de
infec˛ie secundar„.
Art. 6. — M„surile luate pentru combaterea bolii r‚ia
neagr„ a cartofului sau pentru prevenirea r„sp‚ndirii
acesteia sunt revocate Ón situa˛ia Ón care ciuperca
Synchytrium endobioticum nu mai este g„sit„ ca fiind
prezent„.
Art. 7. — Este interzis„ de˛inerea culturilor de
Synchytrium endobioticum.
Art. 8. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, prin Direc˛ia fitosanitar„, poate autoriza derog„ri de
la m„surile prev„zute la art. 3, 4, 5 ∫i 7 pentru scopuri
∫tiin˛ifice, teste ∫i lucr„ri de selec˛ie, cu condi˛ia ca aceste
derog„ri s„ nu prejudicieze combaterea bolii r‚ia neagr„ a
cartofului ∫i s„ nu creeze niciun risc de r„sp‚ndire a
acestei boli.
Art. 9. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, prin Direc˛ia fitosanitar„, poate stabili atunci c‚nd

este necesar prevederi suplimentare sau mai stricte pentru
a combate boala r‚ia neagr„ a cartofului sau pentru a
preveni r„sp‚ndirea acesteia.
Art. 10. — (1) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, prin Direc˛ia fitosanitar„, va comunica
Comisiei Europene, Ónainte de data de 1 ianuarie a fiec„rui
an, o list„ cu toate soiurile de cartof acceptate pentru
comercializare ∫i descoperite prin investiga˛ie oficial„ ca
fiind rezistente la Synchytrium endobioticum. Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, prin Direc˛ia
fitosanitar„, va men˛iona rasele la care soiurile sunt
rezistente.
(2) Comisia European„ va asigura, pe baza
comunic„rilor f„cute de statele membre, publicarea Ón
fiecare an a unei liste cu soiurile rezistente, dac„ este
posibil Ónainte de data de 1 februarie.
Art. 11. — Contaminarea cu Synchytrium endobioticum
∫i rezisten˛a soiurilor de cartof la acest organism vor fi
determinate prin metode corespunz„toare, la care statele
membre nu ridic„ nicio obiec˛ie.
Art. 12. — Prezentul ordin transpune prevederile
Directivei Consiliului 69/464/CEE din 8 decembrie 1969
privind combaterea r‚iei negre a cartofului.
Art. 13. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii, cu excep˛ia art. 10 ∫i 11 care vor intra Ón
vigoare la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 14. — De la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii ∫i alimenta˛iei
nr. 28/1999 privind m„surile pentru prevenirea r„sp‚ndirii ∫i
diminuarea pagubelor produse de r‚ia neagr„ a cartofului,
produs„ de ciuperca Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Perc., publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 486 din 8 octombrie 1999.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
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