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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea cet„˛eniei rom‚ne unei persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne
nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ domnului
Hadiji Souhaiel, fiul lui Salah ∫i Amel, cet„˛ean tunisian,
n„scut la 16 martie 1971 Ón localitatea Tunis, Tunisia,

cu domiciliul actual Ón municipiul Timi∫oara, Calea
™agului nr. 74, sc. B, et. II, ap. 7, jude˛ul Timi∫
(371/2002).

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Tudor-Alexandru Chiuariu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David

ii
g

ra

tu

Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 562.
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HOT√R¬RE
privind repartizarea unei sume din Fondul na˛ional de dezvoltare Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor

ex

cl

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 113/2006 privind Ónfiin˛area Fondului na˛ional de dezvoltare,

tin

at

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

es

Art. 1. — Se aprob„ repartizarea sumei de 28.000 mii lei
din Fondul na˛ional de dezvoltare Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor, pentru finan˛area
programelor prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1 se suplimenteaz„
bugetul pe anul 2007 al Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor, la capitolul 70.01 îLocuin˛e, servicii ∫i
dezvoltare public„“, din care pentru titlul 51.02 îTransferuri
de capital“, cu suma de 25.000 mii lei ∫i pentru titlul 55.01
îTransferuri interne“, cu suma de 3.000 mii lei.

Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor, la propunerea ordonatorului principal de credite,
s„ introduc„ modific„rile prev„zute la art. 2 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor pe
anul 2007.
Art. 4. — Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale Ón vigoare, a sumelor alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 567.
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ANEX√

LISTA

cu programele din domeniul lucr„rilor publice care se finan˛eaz„ din Fondul na˛ional de dezvoltare
Nr.
crt.

1.
2.

Valoarea
— mii lei —

Denumirea programului

Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap„ ∫i canalizare, precum ∫i a sta˛iilor
de tratare a apei potabile ∫i a apei uzate Ón localit„˛ile cu o popula˛ie mai mic„ de 50.000 locuitori

3.000

Construc˛ii de locuin˛e sociale conform Legii locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare

25.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

ce

HOT√R¬RE
privind aprobarea repartiz„rii sumei de 335.275 mii lei din Fondul na˛ional de dezvoltare
pentru finan˛area unor proiecte de investi˛ii Ón infrastructura de transport pentru anul 2007

or

fiz
i

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (2) ∫i (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 113/2006 privind Ónfiin˛area Fondului na˛ional de dezvoltare,

tu
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titlul îInvesti˛ii ale agen˛ilor economici cu capital de stat“,
325.560 mii lei ∫i pentru 84.01.06 îTransport aerian“, la
titlul îSubven˛ii“, pozi˛ia îSus˛inerea infrastructurii de
transport“, 9.715 mii lei.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor r„spunde de modul
de utilizare a sumei prev„zute la art. 1, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare.

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — Se aprob„ repartizarea sumei de 335.275 mii lei
din Fondul na˛ional de dezvoltare pentru finan˛area
proiectelor de investi˛ii Ón infrastructura de transport pentru
anul 2007, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor cu suma prev„zut„ la art. 1, la capitolul 84.01
îTransporturi“, din care pentru 84.01.03 îTransport rutier“, la

an

el

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

D

es

tin

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 571.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ANEX√

LISTA PROIECTELOR DE INVESTIﬁII

Ón infrastructura de transport care se finan˛eaz„ din Fondul na˛ional de dezvoltare Ón anul 2007
Nr.
crt.

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

Denumirea programului

A. Proiecte de infrastructur„ rutier„
Autostrada Bucure∫ti—Bra∫ov km 0+000-km 173+300
Varianta de ocolire a municipiului Ia∫i — Etapa I — Varianta Sud
Varianta de ocolire Suceava
Fluidizarea traficului pe DN 1 Óntre km 8+100—17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona de nord a
municipiului Bucure∫ti
Fluidizarea traficului pe DN 1 Óntre km 8+100—17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona de nord a
municipiului Bucure∫ti — Obiect 6 — continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucure∫ti cu
pasaj superior peste CF la Otopeni
Fluidizarea traficului pe DN 1 Óntre km 8+100—17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona de nord a
municipiului Bucure∫ti — Obiect 7 — completarea centurii rutiere a municipiului Bucure∫ti prin
construirea sectorului cuprins Óntre DN 7 — DN 1A (4 benzi)
Sporirea capacit„˛ii de circula˛ie pe centura Ploie∫ti Vest km 0+000 — 12+850
(DN 1 km 53+650—66+500)
TOTAL A

Valoarea
— mii lei —

125.000
20.000
15.000
123.560
15.000
17.000
10.000
325.560
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Nr.
crt.

Valoarea
— mii lei —

Denumirea programului

B. Proiect de infrastructur„ aerian„
1. Continuarea lucr„rilor de repara˛ii capitale la pista decolare-aterizare a S.N. îAeroportul
Interna˛ional Mihail Kog„lniceanu Constan˛a“ — S.A.

9.715
9.715
335.275

TOTAL B
T O T A L A+B

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat c„tre bugetele locale,
prev„zute Ón bugetul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului, pentru finan˛area Ón anul 2007
a unor cheltuieli de capital ale unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar de stat din municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 21/2007 privind aprobarea unor m„suri financiar-bugetare pe anul 2007,

rs
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el

or

fiz
i

municipiul Bucure∫ti, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Sumele prev„zute la art. 1 se transfer„ c„tre
bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, pe
m„sura angaj„rii cheltuielilor, prin intermediul Inspectoratului
™colar al Municipiului Bucure∫ti.

PRIM-MINISTRU

pe

Art. 1. — Se aprob„ repartizarea sumei de 26.031 mii lei
din transferuri din bugetul de stat c„tre bugetele locale,
prev„zute Ón bugetul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i
Tineretului pe anul 2007, pentru finan˛area unor cheltuieli
de capital ale unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar de stat din

ce

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

us

iv

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 575.

Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

cl

ANEX√

ex

MINISTERUL EDUCAﬁIEI, CERCET√RII ™I TINERETULUI

at

OBIECTIVE DE INVESTIﬁII, CONSOLID√RI, REABILIT√RI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Denumirea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt/Unitate administrativ-teritorial„

D

Nr.
crt.

es

tin

∫i achizi˛ii de imobile Ón anul 2007 la unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt pre∫colar de stat din municipiul Bucure∫ti

T O T A L:
Gr„dini˛a nr. 251, sectorul 1
Gr„dini˛a nr. 6, sectorul 1
Gr„dini˛a nr. 115, sectorul 1
Gr„dini˛a nr. 7, sectorul 2
Gr„dini˛a nr. 135, sectorul 2
Gr„dini˛a nr. 137, sectorul 2
Gr„dini˛a nr. 138, sectorul 2
Gr„dini˛a nr. 154, sectorul 3
™coala cu clasele I—VIII pentru Gr„dini˛a 191, sectorul 3
™coala cu clasele I—VIII nr. 133 — Corp Gr„dini˛„, sectorul 4
™coala cu clasele I—VIII nr. 129/Grup ™colar Economic îM. Vulc„nescu“ — Corp
Gr„dini˛„, sectorul 4
Gr„dini˛a nr. 199, sectorul 4
Gr„dini˛a nr. 35, sectorul 5
Gr„dini˛a nr. 178, sectorul 5
Gr„dini˛a nr. 274, sectorul 6
™coala cu clasele I—VIII nr. 142, sectorul 6
™coala cu clasele I—VIII nr. 198, sectorul 6
™coala cu clasele I—VIII nr. 311, sectorul 6

Natura lucr„rii

Achizi˛ie
Achizi˛ie
Achizi˛ie
Obiectiv de
Consolidare
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Reabilitare
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de
Obiectiv de

Aloca˛ie
— mii lei —

investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii
investi˛ii

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2.350
2.650
2.000
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1.000
1.000
1.000
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DECIZII

ALE

5

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constatarea Óncet„rii mandatului de secretar de stat pentru diploma˛ie public„
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Valentin Naumescu
Av‚nd Ón vedere reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe, realizat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 490/2007
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Afacerilor Externe,
˛in‚nd cont de faptul c„ domnul Valentin Naumescu a fost numit Ón func˛ia de secretar de stat pentru diploma˛ie
public„ Ón cadrul Ministerului Afacerilor Externe, func˛ie care, Ón urma reorganiz„rii, nu mai este prev„zut„ Ón structura
organizatoric„ a acestuia,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.

or

fiz
i

ce

vigoare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 490/2007 pentru
modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 100/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Afacerilor
Externe.

el

Articol unic. — Se constat„ Óncetarea mandatului
de secretar de stat pentru diploma˛ie public„ din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului
Valentin Naumescu, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón

an

PRIM-MINISTRU

rs
o

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

a

pe

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 178.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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DECIZIE
privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar,
de c„tre domnul Iordache Mihai, a func˛iei publice vacante, corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor
func˛ionari publici, de secretar general Ón cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

D

es

tin

at

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„,
˛in‚nd cont de prevederile art. 43 alin. (1) ∫i ale art. 44 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 6/2007 privind
unele m„suri de reglementare a drepturilor salariale ∫i a altor drepturi ale func˛ionarilor publici p‚n„ la intrarea Ón vigoare
a legii privind sistemul unitar de salarizare ∫i alte drepturi ale func˛ionarilor publici, precum ∫i cre∫terile salariale care se
acord„ func˛ionarilor publici Ón anul 2007,
˛in‚nd seama de solicitarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale transmis„ cu Adresa nr. 1.480 din
15 mai 2007, precum ∫i de Adresa Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici nr. 1.027.132 din 12 iunie 2007 prin care
a fost transmis avizul favorabil pentru exercitarea de c„tre domnul Iordache Mihai, cu caracter temporar (3 luni), a func˛iei
publice vacante, corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici, de secretar general Ón cadrul Oficiului Central de
Stat pentru Probleme Speciale,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se constat„, Ón conformitate cu avizul
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici transmis cu
Adresa nr. 1.027.132 din 12 iunie 2007, prelungirea cu
3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de
c„tre domnul Iordache Mihai, a func˛iei publice vacante,

corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici, de
secretar general Ón cadrul Oficiului Central de Stat pentru
Probleme Speciale, astfel cum a fost stabilit„ prin Decizia
primului-ministru nr. 202/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 973 din 5 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 180.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constatarea Óncet„rii, la cerere, a raporturilor de
serviciu ale domnului Viorel Pala∫c„, numit Ón func˛ia public„
corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari potrivit
Deciziei primului-ministru nr. 406/2005

ce

Av‚nd Ón vedere demisia domnului Viorel Pala∫c„, Ónregistrat„ sub
nr. 5/3.122/CPT din 12 iunie 2007,
˛in‚nd cont de prevederile art. 34 alin. (2) ∫i ale art. 97 lit. e) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„,

fiz
i

primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Se constat„ Óncetarea, la cerere, Óncep‚nd cu data de
7 iunie 2007, a raporturilor de serviciu ale domnului Viorel Pala∫c„, numit Ón
func˛ia public„ corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari potrivit Deciziei
primului-ministru nr. 406/2005 privind numirea domnului Pala∫c„ Viorel Ón
func˛ia public„ de secretar general al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 715 din 8 august
2005.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 14 iunie 2007.
Nr. 181.

DECIZIE
privind numirea domnului Viorel Pala∫c„ Ón func˛ia de
secretar de stat la Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor

D

6

Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Viorel Pala∫c„ se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 14 iunie 2007.
Nr. 182.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE CASEI NAﬁIONALE DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 26/2007
pentru aprobarea utiliz„rii formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim special, necesare raport„rii
activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale
Av‚nd Ón vedere:
— art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de
asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2007, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 1.781/

fiz
i

ce

CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2007, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;

or

— Referatul Direc˛iei generale rela˛ii cu furnizorii, planificare ∫i prognoz„ nr. DGRFPP/01 din 28 mai 2007,
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Ón temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 17 alin.(5) din Statutul Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006,

a

pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite urm„torul ordin:
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din 6 februarie 2007, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La anexa 1-b, Ón lista îCodificarea categoriilor de

asigura˛i“, codul 20 va avea urm„torul cuprins:
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Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Casei Na˛ionale de
Asigur„ri de S„n„tate nr. 26/2007 pentru aprobarea utiliz„rii
formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim special, necesare
raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 92 ∫i 92 bis

20“

cl
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îTinerii cu v‚rsta de p‚n„ la 26 de ani care provin din sistemul de protec˛ie a copilului ∫i nu
realizeaz„ venituri din munc„ sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat Ón temeiul Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
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2. La anexa 1-d, modelul formularului îConfirmarea
asigura˛ilor Ónscri∫i*)“ se abrog„.
3. La anexa 1-e, la formularul de la punctul 4, nota
existent„ dup„ precizarea de la**) va avea urm„torul
cuprins:
îN O T √: 1. La punctul 8 din formularul de la pct. 4 se
vor raporta serviciile medicale acordate Ón centrele de
permanen˛„ pentru urm„toarele categorii: asigura˛i,
persoane care beneficiaz„ de pachetul minimal de
servicii, persoane care se asigur„ facultativ, cet„˛eni

(titulari de card european) ai statelor membre ale Uniunii
Europene.
2. Formularul de la pct. 4 «Punctajul pentru servicii
medicale acordate Ón cadrul pachetului de servicii medicale
de baz„» va fi Ónso˛it de lista cuprinz‚nd distinct pentru
fiecare serviciu medical (except‚nd imuniz„rile, care se
raporteaz„ conform preciz„rilor de la anexa 1-f) raport„rile
pe cod numeric personal (CNP)/cod de identificare a
serviciilor medicale efectuate.“
4. La anexa 1-e, formularul de la punctul 5 va avea
urm„torul cuprins:

î5. Punctajul pentru servicii medicale acordate Ón cadrul pachetului minimal de servicii medicale
Denumirea serviciului medical
1

1. Servicii medicale pentru situa˛iile de urgen˛„, ce se
acord„ Ón cabinetul medicului de familie, Ón cadrul
programului de lucru stabilit
2. Supraveghere ∫i depistare de boli cu poten˛ial
endemoepidemic:
— depistare de boli cu poten˛ial endemoepidemic
— supravegherea bolilor cu poten˛ial endemoepidemic

Num„r puncte
pe serviciu sau
pe caz confirmat

Num„r de persoane
beneficiare/lun„
sau num„r de ore

Num„r total
de puncte

2

3

4 = 2x3

6/solicitare

10/caz confirmat
3/persoan„/trim.
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1

2

3

3. Servicii medicale acordate de medicul de familie care
domiciliaz„ Ón localit„˛ile Ón care nu sunt organizate centre
de permanen˛„ (Ón afara orelor de program):
— Óntre orele 20,00 — 8,00
— p‚n„ la orele 20,00
4. Imuniz„ri
5. Servicii de planificare familial„

20 /solicitare
15 /solicitare
X
4/solicitare

TOTAL PACHET MINIMAL:

X

4 = 2x3

X

*)

*) Se va trece totalul din anexa 1-f cuprinz‚nd desf„∫ur„torul de activitate pentru imuniz„rile efectuate Ón cadrul pachetului minimal de servicii
medicale.
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Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei
medicale Ón cadrul sistemului asigur„rilor sociale de
s„n„tate pentru anul 2007, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
7. La anexa 2-a, dup„ precizarea de la **) se introduce
o not„, cu urm„torul cuprins:
îNOT√: Ón cadrul pachetului de servicii medicale pentru
persoanele care se asigur„ facultativ, copiii cu v‚rsta
cuprins„ Óntre 0 si 18 ani beneficiaz„ de consulta˛iile
cuprinse Ón pachetul de servicii medicale de baz„, situa˛ie
Ón care formularul se adapteaz„ complet‚ndu-se distinct
pentru aceast„ categorie consulta˛iile prev„zute la lit. A din
tabel;“.
8. La anexa 2-b, precizarea privind coresponden˛ele cu
formularele din anexele 2-a ∫i 2-a bis va avea urm„torul
cuprins:
îCorespondente cu formularele din anexele 2-a ∫i 2-a bis:
Total col. C4 = col. 4 lit. A r‚ndul 1 din anexa 2-a
Total col. C5 = col. 4 lit. A r‚ndul 2 din Anexa 2-a
Total col. C6 + total col. C7 = total col. 4 lit. A
r‚ndul 3 din anexa 2-a + total col. 4 lit. A r‚ndul 4 din
anexa 2-a
Total col. C8 = col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a
Total col. C9 = col. 4 lit. A TOTAL din anexa 2-a bis
Total col. C10 = col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a bis
Total col. C11 = col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a bis +
col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a“
9. Anexa 2-b bis va avea urm„torul cuprins:
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N O T √:

1. Serviciile medicale prev„zute la pct. 1 din formularul
de la pct. 5: se raporteaz„ ∫i se deconteaz„ o singur„
consulta˛ie pe persoan„ pentru fiecare situa˛ie de urgen˛„,
cu men˛ionarea diagnosticului Ón lista specificat„ la pct. 2
din prezenta not„.
2. Formularul de la pct. 5 «Punctajul pentru servicii
medicale acordate Ón cadrul pachetului minimal de servicii
medicale» va fi Ónso˛it de lista cuprinz‚nd distinct pentru
fiecare serviciu medical (except‚nd imuniz„rile, care se
raporteaz„ conform preciz„rilor de la anexa 1-f) raport„rile
pe cod numeric personal (CNP) a serviciilor medicale
efectuate.
3. Serviciile medicale prev„zute la pct. 5 din formularul
de la pct. 5: se deconteaz„ un singur serviciu medical
(consiliere de planificare familial„ a femeii ∫i indicarea unei
metode contraceptive la persoanele f„r„ risc) la o perioad„
de minimum 3 luni.“
5. La anexa 1-e, punctul 5 din formularul de la punctul 6
∫i punctul 3 din formularul de la punctul 7 se abrog„.
6. La anexa 1-i, precizarea de la *) din subsolul tabelului
va avea urm„torul cuprins:
î*) Cheltuielile de personal reprezint„ un venit echivalent
cu media Óntre salariul maxim ∫i cel minim prev„zut Ón
sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional ob˛inut, la
care se aplic„ ajust„rile prev„zute la art. 1 alin. (2) lit. d)
pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.781/CV 558/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2-b bis*)

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 403/15.VI.2007
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10. La anexa 3-h, titlul coloanei î0“ din tabelul 1.2 va
avea urm„torul cuprins:
îDenumire serviciu medical conform cap. I lit. B pct. 1
subpct. 1.1 din anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.781/CV
558/2006“.
Art. II. — Casele de asigur„ri de s„n„tate jude˛ene, a
municipiului Bucure∫ti, Casa Asigur„rilor de S„n„tate a

Ap„r„rii, Ordinii Publice, Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii
Judec„tore∫ti ∫i Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Vasile Ciurchea
Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
Nr. 362.

REPUBLIC√RI

ce

GUVERNUL ROM¬NIEI
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H O T √ R ¬ R E A G U V E R N U L U I Nr. 332/2001
privind denumirea, marcarea compozi˛iei fibroase ∫i etichetarea produselor textile*)
(2) Urm„toarele produse vor fi tratate ca produse textile
∫i vor fi supuse prevederilor prezentei hot„r‚ri:
— produse con˛in‚nd minimum 80% fibre textile din
greutatea lor;
— stof„ de mobil„, huse pentru umbrele ∫i umbrele de
plaj„, con˛in‚nd fibre textile de minimum 80% din greutatea
lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile
multistrat, ale saltelelor ∫i articolelor de camping, c„ptu∫eli
de Ónc„l˛„minte, m„nu∫i ∫i m„nu∫i de sport, dac„ aceste
p„r˛i sau c„ptu∫eli constituie minimum 80% din greutatea
produsului Óntreg;
— materiale textile Óncorporate Ón alte produse ∫i care
fac parte integrant„ din acestea, atunci c‚nd se specific„
compozi˛ia lor.
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Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re reglementeaz„ normele
privind denumirea, marcarea compozi˛iei fibroase ∫i
etichetarea produselor textile.
(2) Dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri sunt obligatorii pentru
to˛i operatorii economici care produc, import„, ambaleaz„
sau comercializeaz„ produse textile.
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei hot„r‚ri, defini˛iile
termenilor folosi˛i sunt urm„toarele:
a) produse textile — materii prime, produse
semifabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau
finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, f„r„ a
se ˛ine seama de procesul de fabrica˛ie folosit;
b) fibr„ textil„ — unitate a produsului textil caracterizat„
prin flexibilitate, fine˛e ∫i raport mare al lungimii la
dimensiunea transversal„ maxim„, ceea ce o face adecvat„
pentru prelucr„ri Ón domeniul textil; benzi sau tuburi flexibile
a c„ror l„˛ime este de maximum 5 mm, inclusiv benzi
ob˛inute prin t„iere din benzi mai late sau pelicule, realizate
din substan˛e folosite la producerea fibrelor prev„zute la
nr. crt. 19—45 din anexa nr. 1 ∫i adecvate pentru
prelucr„ri Ón domeniul textil; l„˛imea vizibil„ este l„˛imea
unei benzi sau a unui tub c‚nd este Óndoit, aplatizat,
comprimat ori r„sucit sau l„˛imea medie atunci c‚nd
l„˛imea nu este uniform„;
c) etichet„ — orice text scris, imprimat, litografiat sau
ilustrat, care con˛ine elemente privind denumirea,
compozi˛ia fibroas„ a produsului, elemente de identificare,
marc„ de fabric„ sau de comercializare, instruc˛iuni de
utilizare ∫i care Ónso˛e∫te produsul prezentat pentru
v‚nzare;
d) marcarea compozi˛iei fibroase — aplicarea pe etichet„,
pe produs sau pe ambalaj a unui text scris ori imprimat
sau orice reprezentare grafic„ a con˛inutului de fibre
Óncorporate Ón produsul textil, exprimat Ón procente.
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CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

CAPITOLUL II
Denumirea ∫i marcarea compozi˛iei fibroase a produselor
textile
Art. 3. — (1) Denumirile ∫i descrierea fibrelor care se
Óncadreaz„ Ón prevederile art. 2 sunt prezentate Ón anexa
nr. 1.
(2) Denumirile prev„zute la art. 2 nu pot fi folosite ca
atare sau ca adjectiv pentru indicarea oric„rei alte fibre.
(3) Cuv‚ntul m„tase nu se poate folosi pentru indicarea
formei sau a caracteristicilor deosebite ale fibrelor textile
cum ar fi firele filamentare.
Art. 4. — (1) Niciun produs textil nu poate fi descris ca
î100%“, îpur“ sau îtotal“ dec‚t dac„ este compus Ón
exclusivitate din acela∫i fel de fibre ∫i nu poate fi folosit
niciun alt termen similar.
(2) Un produs textil poate con˛ine alte fibre, maximum
2% din greutate, dac„ aceast„ cantitate este justificat„ cu
argumente tehnice ∫i nu este ad„ugat„ din rutin„.
(3) Abaterea de 2% prev„zut„ la alin. (2) poate s„
creasc„ p‚n„ la 5% Ón cazul produselor textile care au
suferit un proces de cardare.

*) Republicat„ Ón temeiul art. III din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.658/2004 pentru completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 332/2001 privind
denumirea, marcarea compozi˛iei fibroase ∫i etichetarea produselor textile, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie
2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Hot„r‚rea Guvernului nr. 332/2001 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 166 din 2 aprilie 2001 ∫i a mai fost
modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 25/2002 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozi˛iei fibroase
∫i etichetarea produselor textile, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2002.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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(10) Œn cazul produselor speciale pentru care procesul
de fabricare necesit„ toleran˛e mai mari dec‚t cele stabilite
la alin. (6) ∫i (7), acestea se permit numai Ón cazuri
excep˛ionale, atunci c‚nd produc„torul prezint„ o justificare
adecvat„, dovedit„ tehnic.
(11) Termenul fibre Ón amestec sau compozi˛ie
nespecificat„ de textile poate fi folosit numai pentru un
produs a c„rui compozi˛ie nu se poate stabili cu u∫urin˛„ Ón
momentul fabric„rii.
Art. 7. — Fibrele cu rol decorativ care se pot izola ∫i
care nu dep„∫esc 7% din greutatea produsului finit nu se
men˛ioneaz„ Ón compozi˛iile fibroase prev„zute la art. 4 ∫i 6.
Prezenta prevedere se aplic„ ∫i Ón cazul fibrelor care sunt
folosite pentru a se ob˛ine un efect antistatic ∫i care nu
dep„∫esc 2% din greutatea produsului finit. Œn cazul
produselor men˛ionate la art. 6 alin. (5) procentele se
calculeaz„ separat fa˛„ de greutatea urzelii ∫i, respectiv, a
b„t„turii.
Art. 8. — (1) Produsele textile se eticheteaz„ sau se
Ónso˛esc de marcaje atunci c‚nd se ofer„ pe pia˛„ Ón
scopuri de produc˛ie sau comerciale. Aceast„ etichetare
sau marcare poate fi Ónlocuit„ ori Ónso˛it„ de documente
comerciale de Ónso˛ire atunci c‚nd produsele nu sunt
destinate v‚nz„rii c„tre consumatorul final.
(2) Denumirile fibrelor textile ∫i marcarea compozi˛iei
fibroase men˛ionate la art. 3—6 ∫i Ón anexa nr. 1 se indic„
clar Ón documentele comerciale. Aceast„ cerin˛„ implic„ Ón
special excluderea abrevierilor Ón contractele de v‚nzare,
notele de plat„ ∫i Ón facturi. Se poate folosi un cod de
procesare mecanizat„, dac„ acesta este explicat Ón acela∫i
document.
(3) Denumirile, prezent„rile ∫i specific„rile referitoare la
con˛inutul de fibre textile men˛ionate la art. 3—6 ∫i Ón
anexa nr. 1 se scriu clar, lizibil ∫i uniform atunci c‚nd
produsele textile se ofer„ spre v‚nzare sau se v‚nd
consumatorului, inclusiv Ón cataloage ∫i Ón literatura
comerical„, pe ambalaje, pe etichete ∫i pe marcaje.
(4) Informa˛iile prev„zute la alin. (3) se comunic„ Ón
cadrul manifest„rilor expozi˛ionale, atunci c‚nd produsele
textile sunt prezentate Ón vederea atragerii de comenzi prin
cataloage sau prospecte cu imagini ori descrieri.
(5) Alte specific„ri ∫i informa˛ii dec‚t cele stabilite Ón
prezentul articol sunt prezentate distinct. Prezenta dispozi˛ie
nu se aplic„ m„rcilor comerciale sau denumirii Óntreprinderii,
care se poate indica imediat Ónainte sau dup„ specific„rile
stabilite prin aceast„ hot„r‚re.
(6) La introducerea pe pia˛„ produsele textile se
eticheteaz„ ∫i se caracterizeaz„ Ón limba rom‚n„, f„r„ a se
exclude prezentarea ∫i Ón alte limbi str„ine.
(7) Œn cazul bobinelor, sculurilor, jurubi˛elor, ghemelor
sau al oric„rei alte cantit„˛i mici de fire pentru cusut,
remaiat sau brodat specific„rile pot fi Ónscrise pe ambalaje
colective sau la locul de expunere, f„r„ a se afecta
produsele men˛ionate la pct. 18 din anexa nr. 4.
Art. 9. — (1) Orice produs textil constituit din dou„ sau
mai multe p„r˛i componente de compozi˛ie diferit„ va avea
marcat con˛inutul fibros al fiec„rei componente. O astfel de
etichetare nu este obligatorie pentru componentele ce
reprezint„ mai pu˛in de 30% din greutatea total„ a
produsului. Pentru c„ptu∫elile principale marcarea
compozi˛iei fibroase este obligatorie.
(2) C‚nd dou„ sau mai multe produse textile au acela∫i
con˛inut fibros ∫i formeaz„ Ón mod normal o singur„
unitate, ele pot avea numai o etichet„.
(3) Marcarea compozi˛iei fribroase a urm„toarelor
produse textile se face astfel:
a) compozi˛ia fibroas„ a articolelor de corset„rie trebuie
indicat„ prin prezentarea compozi˛iei Óntregului produs sau
a componentelor sale men˛ionate mai jos, Ón totalitate sau
separat:
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Art. 5. — (1) Un produs de l‚n„ se descrie ca fiind din
l‚n„ virgin„ numai dac„ este alc„tuit exclusiv dintr-o fibr„
care nu a fost Óncorporat„ anterior Óntr-un produs finit, care
nu a mai fost supus„ altor procese de filare ∫i/sau piuare
dec‚t cele necesare pentru fabricarea produsului ∫i care nu
s-a degradat Ón timpul tratamentului ∫i prelucr„rii.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), denumirea
l‚n„ virgin„ se poate folosi pentru a descrie l‚na dintr-un
amestec de fibre dac„:
a) Óntreaga l‚n„ din amestec corespunde cerin˛elor
definite la alin. (1);
b) l‚na reprezint„ minimum 25% din greutatea total„ a
amestecului;
c) Ón cazul unui amestec de destr„m„tur„ l‚na se
amestec„ cu o singur„ alt„ fibr„.
Œn aceste cazuri se prezint„ compozi˛ia procentual„
complet„ a amestecului.
(3) Pentru produsele men˛ionate la alin. (1) ∫i (2) se
admite o toleran˛„ de 0,3% impurit„˛i de alte fibre din
greutatea total„ a l‚nii, care se justific„ cu argumente
tehnice, inclusiv pentru produsele din l‚n„ care au fost
supuse unui proces de cardare.
Art. 6. — (1) Un produs textil constituit din dou„ sau
mai multe fibre, dintre care una reprezint„ minimum 85%
din greutatea total„, se marcheaz„ astfel:
— prin denumirea acestei fibre urmat„ de procentul s„u
Ón greutate; sau
— prin denumirea acestei fibre urmat„ de cuvintele
îminimum 85%”; sau
— prin compozi˛ia procentual„ complet„ a produsului.
(2) Un produs textil constituit din dou„ sau mai multe
fibre, dintre care niciuna nu reprezint„ 85% din greutatea
total„, se marcheaz„ prin denumirea ∫i procentul Ón
greutate a cel pu˛in dou„ fibre principale, urmate de
denumirile celorlalte fibre componente Ón ordinea
descresc„toare a greut„˛ii, cu sau f„r„ indicarea procentului
Ón greutate.
(3) Fibrele care reprezint„ separat mai pu˛in de 10% din
greutatea total„ a produsului se pot denumi alte fibre,
denumirea fiind urmat„ de procentul total Ón greutate.
(4) Dac„ se specific„ denumirea fibrei care reprezint„
mai pu˛in de 10% din greutatea total„ a produsului, trebuie
s„ se prezinte compozi˛ia procentual„ complet„ a
produsului.
(5) Produsele care au urzeala din bumbac ∫i b„t„tur„
din in, la care procentul de in reprezint„ minimum 40% din
greutatea total„ a ˛es„turii crude, se pot denumi amestec
bumbac-in, denumirea fiind Ónso˛it„ de specificarea
compozi˛iei: îurzeal„ bumbac pur-b„t„tutur„ in pur”.
(6) Se neglijeaz„ o cantitate de fibre str„ine de
maximum 2% din greutatea total„ a produsului textil, dac„
aceast„ cantitate se justific„ prin considerente tehnice ∫i nu
se adaug„ din rutin„. Aceast„ abatere poate ajunge la 5%
Ón cazul produselor care sunt supuse unui proces de
cardare, f„r„ s„ fie afectat„ abaterea men˛ionat„ la art. 5
alin. (3).
(7) Se admite o abatere de 3% la procentele declarate
de fibre fa˛„ de procentele ob˛inute din analiz„ fa˛„ de
greutatea total„ a fibrelor prezentate pe etichet„. Aceast„
abatere se aplic„ ∫i fibrelor care se Ónscriu Ón ordinea
descresc„toare a greut„˛ii, f„r„ indicarea procentului lor,
precum ∫i produselor men˛ionate la art. 5 alin. (2) lit. b).
(8) La analiz„ abaterile se calculeaz„ separat pentru
fiecare fel de fibr„. Greutatea total„ folosit„ la calculul
abaterii men˛ionate la alin. (7) va fi cea a fibrelor din
produsul finit din care se scade greutatea fibrelor str„ine
identificate conform alin. (6).
(9) Œnsumarea abaterilor men˛ionate la alin. (6) ∫i (7) se
admite numai dac„ oricare dintre fibrele str„ine g„site la
analiz„ este de aceea∫i natur„ chimic„ cu una sau mai
multe fibre prezentate pe etichet„.
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— pentru stofe de mobil„: urzelile ∫i b„t„turile de
legare ∫i de umplere care nu fac parte din suprafa˛a de
Óntrebuin˛are;
— pentru draperii ∫i perdele: urzelile ∫i b„t„turile de
legare ∫i de umplere care nu formeaz„ fa˛a ˛es„turii.
(2) Pentru alte produse textile nu se iau Ón considerare:
˛es„turile suport sau de c„ptu∫eal„, Ónt„riturile ∫i
ranfors„rile, interlinings ∫i suporturile de canava, firele de
brodat sau de asamblat, dac„ nu Ónlocuiesc b„t„tura ∫i/sau
urzeala ˛es„turii, umpluturile care nu au rol de izolare ∫i
c„ptu∫elile conform art. 9 alin. (1), ∫i anume:
— materialul suport sau de dedesubt al produselor
textile, care serve∫te ca dos pentru suprafa˛a de
Óntrebuin˛are Ón special la p„turi ∫i ˛es„turi duble, ∫i
dosurile pentru catifele, plu∫uri ∫i produse asem„n„toare nu
trebuie considerate dosuri ce se pot Óndep„rta;
— Ónt„riturile ∫i ranfors„rile semnific„ fire sau materiale
ad„ugate Ón locuri specifice ∫i limitate ale produselor textile
pentru a le Ónt„ri sau a le face mai groase.
(3) Nu se iau Ón considerare substan˛ele grase, lian˛ii,
Óngro∫„turile, substan˛ele de Óncleiere ∫i de finisare,
produsele de imprimare, produsele suplimentare de vopsire
∫i alte produse de prelucrare textil„.
Art. 12. — (1) Verific„rile privind compozi˛ia fibroas„ a
produselor textile se fac prin metodele de analiz„ stabilite
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea
metodelor de analiz„ utilizate pentru determinarea ∫i
verificarea compozi˛iei fibroase a produselor textile, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Compozi˛iile fibroase prev„zute la art. 4—6 se
determin„ procentual prin aplicarea la masa uscat„ a
fiec„rei fibre a reprizelor conven˛ionale corespunz„toare,
prev„zute Ón anexa nr. 2, dup„ Óndep„rtarea substan˛elor
men˛ionate la art. 11.
Art. 13. — Dispozi˛iile privind marcarea compozi˛iei
fibroase nu se aplic„ produselor textile care:
— tranziteaz„ Rom‚nia sub control vamal;
— sunt importate pentru prelucrare intern„ Ón vederea
unui reexport;
— sunt contractate de persoane care lucreaz„ la
domiciliu sau de firme independente care prelucreaz„
materiale de la furnizori f„r„ s„ fie transferate drepturile de
proprietate asupra lor.
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— pentru bustier„: ˛es„tura exterioar„ ∫i interioar„ a
cupelor ∫i p„r˛ii din spate;
— pentru corsete: p„r˛ile Ónt„rite din fa˛„, din spate ∫i
lateral;
— pentru ghene: ˛es„tura din exteriorul ∫i din interiorul
cupelor, p„r˛ile Ónt„rite din fa˛„ ∫i din spate ∫i p„r˛ile
laterale.
Compozi˛ia fibroas„ a altor articole de corset„rie dec‚t
cele prezentate mai sus se indic„ fie prin declararea
compozi˛iei produsului complet, fie a diferitelor componente
ale articolelor prezentate global sau separat. Aceast„
etichetare nu este obligatorie pentru componentele
reprezent‚nd mai pu˛in de 10% din greutatea total„ a
produsului.
Etichetarea separat„ a diferitelor p„r˛i ale articolelor de
corset„rie men˛ionate trebuie s„ se fac„ astfel Ónc‚t
consumatorul final s„ Ón˛eleag„ u∫or la care parte a
produsului se refer„ specific„rile de pe etichet„;
b) compozi˛ia fibroas„ a materialelor textile imprimate
prin corodare se prezint„ pentru produsul complet ∫i se
indic„ prin declararea separat„ a compozi˛iei ˛es„turii de
baz„ ∫i cea a p„r˛ilor corodate. Aceste componente se
men˛ioneaz„ prin denumirea lor;
c) compozi˛ia fibroas„ a materialelor textile brodate se
prezint„ pentru produsul complet ∫i poate fi indicat„ prin
declararea separat„ a compozi˛iei ˛es„turii de baz„ ∫i cea
a firului de brodat. Dac„ p„r˛ile brodate reprezint„ o
suprafa˛„ mai mic„ de 10% din suprafa˛a produsului, se
poate declara numai compozi˛ia ˛es„turii de baz„;
d) compozi˛ia fibroas„ a firelor const‚nd dintr-un miez ∫i
o acoperire de alte fibre care se ofer„ ca atare
consumatorului trebuie prezentat„ pentru Óntregul produs ∫i
poate fi indicat„ prin declararea separat„ a compozi˛iei
miezului ∫i a acoperirii, men˛ionate prin denumire;
e) compozi˛ia fibroas„ a catifelei, plu∫ului sau a
materialelor textile asem„n„toare se prezint„ pentru Óntregul
produs, iar atunci c‚nd produsul con˛ine un suport distinct
∫i o suprafa˛„ de Óntrebuin˛are din fibre diferite se poate
prezenta prin declararea separat„ a celor dou„ p„r˛i,
men˛ionate prin denumire;
f) compozi˛ia acoperitoarelor de sol ∫i a covoarelor ale
c„ror suport ∫i suprafa˛„ de Óntrebuin˛are sunt din fire
diferite se poate declara numai pentru suprafa˛„, prin
men˛ionarea denumirii.
Art. 10. — (1) Prevederile prezentei hot„r‚ri nu se
aplic„ produselor cuprinse Ón anexa nr. 3, pentru care nu
sunt obligatorii etichetarea ∫i marcarea compozi˛iei fibroase
individuale pe produs.
(2) Produsele textile men˛ionate Ón anexa nr. 4 se ofer„
la v‚nzare Ónso˛ite de o etichet„ global„, cu specificarea
compozi˛iei fibroase.
(3) Compozi˛ia produselor textile v‚ndute la metru se
marcheaz„ pe lizier„ sau pe rola oferit„ la v‚nzare.
Art. 11. — (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 8
alin. (1) ∫i a celorlalte dispozi˛ii referitoare la marcarea
compozi˛iei fibroase a produselor textile procentajele
fibroase men˛ionate la art. 4—6 se determin„ f„r„ a se lua
Ón considerare urm„toarele:
— pentru toate produsele textile: componentele netextile,
marginile, etichetele ∫i emblemele, franjurii ∫i garniturile, ce
nu constituie parte integrant„ a produsului, nasturii ∫i
cataramele Ómbr„cate Ón materiale textile, accesoriile,
ornamentele, panglicile neelastice, benzile ∫i firele elastice
ad„ugate Ón locuri specifice ∫i limitate ale produsului ∫i,
conform condi˛iilor specificate la art. 7, fibrele vizibile,
izolabile, care sunt pur decorative, precum ∫i fibrele
antistatice;
— pentru acoperitoare de sol ∫i covoare: toate
componentele Ón afar„ de suprafa˛a de Óntrebuin˛are;
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CAPITOLUL III
Indicarea modului de Óntre˛inere a produselor textile
Art. 14. — (1) La indicarea modului de Óntre˛inere
pentru produsele textile se utilizeaz„ simbolurile prev„zute
de SR EN 23758.
(2) Operatorii economici produc„tori pot face preciz„ri
suplimentare pentru consumatori cu privire la Óntre˛inerea
produselor, dac„ consider„ necesar acest lucru.
(3) Pentru confec˛ii textile indicarea modului de
Óntre˛inere se face individual pe eticheta realizat„ din
materiale rezistente la tratamente ulterioare umidotermice,
Óntr-un mod lizibil, aceasta trebuind s„ reziste at‚t timp c‚t
rezist„ ∫i materialul de baz„ al produsului.
CAPITOLUL IV
Sanc˛iuni
Art. 15. — (1) Constituie contraven˛ie nerespectarea
dispozi˛iilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 8 ∫i art. 14 ∫i se
sanc˛ioneaz„ potrivit art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 21/1992 privind protec˛ia consumatorilor,
republicat„, cu amend„ de la 600 lei la 3.000 lei.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
se fac de inspectorii Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor.
Art. 16. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 15 le sunt
aplicabile prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001
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privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 17. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 18. — (1) Prezenta hot„r‚re va intra Ón vigoare la
90 de zile de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

(2) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 785/1996 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind denumirea,
marcarea ∫i etichetarea produselor textile destinate
popula˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modific„rile ulterioare.
(3) Prezenta hot„r‚re transpune prevederile Directivei
96/74/CE a Parlamentului European ∫i a Consiliului privind
denumirea textilelor ∫i ale Directivei 2004/34/CE a Comisiei
pentru amendarea, Ón vederea adapt„rii la progresul tehnic,
a anexelor nr. 1 ∫i nr. 2 la Directiva 96/74/CE.
ANEXA Nr. 1

TABEL

cuprinz‚nd denumirea ∫i descrierea fibrelor textile
Nr.
crt.
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Fibre din l‚na oilor sau mieilor (Ovis aries)
P„r de la urm„toarele animale: alpaca, lam„, c„mil„, capr„ de Ca∫mir,
capr„ de Angora, capr„ de Ca∫gora (Óncruci∫are Óntre capra de Ca∫mir
∫i capra de Angora), iepure de Angora, vicun„, iac, guanaco, castor,
vidr„
P„r de la diferite animale care nu sunt men˛ionate la nr. crt. 1 ∫i 2

tu

ite

a

Fibre provenite exclusiv de la gogo∫ile viermilor de m„tase
Fibre provenite din capsulele de bumbac (Gossypium)
Fibre provenite din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra)
Fibre provenite din tulpinile de in (Linum usitatissimum)
Fibre provenite din tulpinile de c‚nep„ (Cannabis sativa)
Fibre provenite din tulpinile de Corchorus olitorius ∫i de Corchorus
capsularis. Pentru cerin˛ele prezentei hot„r‚ri se trateaz„ Ón acela∫i fel
ca iuta fibrele din tulpina urm„toarelor specii: Hibiscus cannabinus,
Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
Fibre provenite din tecile de Musa textilis
Fibre provenite din frunzele de Stipa tenacissima
Fibre provenite din fructele de Cocos nucifera
Fibre provenite din tulpina de Cytisus scoparius ∫i/sau de Spartium
Junceum
Fibre provenite din tulpinile de la Boehmeria nivea ∫i de la Boehmeria
tenacissima
Fibre provenite din frunzele de Agave sisalana
Fibre provenite din tulpina de Crotalaria Juncea
Fibre provenite din tulpina de Agave Fourcroydes
Fibre provenite din tulpina de Agave Cantala
Fibre de acetat de celuloz„, av‚nd maximum 92% ∫i minimum 74%
grupe hidroxilice acetilate
Fibre provenite din s„rurile metalice ale acidului alginic
Fibre de celuloz„ regenerat„, ob˛inute prin procedeul cuproamoniacal
Fibre ob˛inute printr-un procedeu de viscoz„ modificat, av‚nd o for˛„ la
rupere mare ∫i un modul la umed mare. For˛a la rupere (BC) dup„
condi˛ionare ∫i for˛a (BM) necesar„ Ón vederea producerii unei alungiri
de 5% Ón stare umed„ sunt:
BC(cN)≥1,3√ T+2T
BM(cN)≥0,5√ T,
Ón care T este densitatea de lungime medie Ón decitex
Fibre ob˛inute din substan˛e proteinice naturale regenerate ∫i stabilizate
fa˛„ de ac˛iunea agen˛ilor chimici
Fibre din acetat de celuloz„, av‚nd minimum 92% grupe hidroxilice
acetilate
Fibre de celuloz„ regenerat„, ob˛inute prin procedeul viscoz„ pentru
fibre filamentare ∫i fibre discontinue
Fibre formate din macromolecule liniare av‚nd cel pu˛in 85% acrilonitril
Fibre formate din macromolecule liniare av‚nd minimum 5% din masa
unit„˛ii monomerice de clorur„ de vinil sau clorur„ de viniliden
Fibre formate din macromolecule liniare provenite din monomeri alifatici
fluorocarbona˛i

Sisal
C‚nep„ indian„
Henequen
Maguey
Acetat

20.
21.
22.

Alginat
Cupro
Modale

23.

Proteinice

24.

Triacetat

25.

Viscoz„

26.
27.

Acrilice
Clorofibre

28.

Fluorofibre

fo

15.
16.
17.
18.
19.

in

Ramie
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14.
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Abac„ (manila hemp)
Alfa
Cocos
Sorg
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

L‚n„*)
Alpaca, lam„, c„mil„, ca∫mir, mohair,
angora, ca∫gora c„mil„, vicun„, iac,
castor, vidr„, guanaco, precedat sau
nu de denumirea îp„r“
P„r de animal sau de cal, cu sau f„r„
indicarea tipului de animal (de exemplu:
p„r de la vite, p„r de capr„ comun„,
p„r de cal)
M„tase natural„
Bumbac
Capoc
In
C‚nep„
Iut„

ra

3.

Descrierea fibrei

ii
g

1.
2.

Denumirea fibrei
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Nr.
crt.

Denumirea fibrei

Descrierea fibrei

Modacrilice

30.

Poliamid„ sau nylon

31.

Aramid„

32.

Poliimid„

33.

Lyocell

34.

Poliester

35.

Polietilen„

36.

Polipropilen„

37.

Polilactid„

38.

Policarbamid„

39.

Poliuretan

40.

Vinilice

41.

Trivinilice

42.

Elastodiene

43.

Elastan

44.
45.

Fibre de sticl„
Denumirea corespunz„toare materialului
din care sunt constituite fibrele
(de exemplu: metal, metalice, metalizate,
azbest, h‚rtie), precedat„ sau nu de
cuv‚ntul îfir“ sau îfibr„“

Fibre formate din macromolecule con˛in‚nd Ón lan˛ul lor minimum 50%
∫i maximum 85% (din mas„) unit„˛i acrilonitrilice
Fibre formate din macromolecule liniare, de sintez„, con˛in‚nd Ón lan˛
grup„ri amidice ce se repet„, din care minimum 85% se leag„ la
unit„˛ile alifatice sau cicloalifatice
Fibre constituite din macromolecule liniare de sintez„, formate din
grupe aromatice legate prin grup„ri amid„ sau imid„, din care minimum
85% se leag„ direct de dou„ inele aromatice, ∫i av‚nd un num„r de
grup„ri imidice, dac„ acestea exist„, nu mai mare dec‚t num„rul de
grup„ri amidice
Fibre constituite din macromolecule liniare de sintez„ con˛in‚nd unit„˛i
imidice ce se repet„
Fibre de celuloz„ regenerat„, ob˛inute prin dizolvare ∫i printr-un proces
de filare cu solvent organic, f„r„ s„ se formeze deriva˛i
Fibre formate din macromolecule liniare, cuprinz‚nd cel pu˛in 85% (din
mas„) un ester al unui diol cu acidul tereftalic
Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice
saturate, nesubstituite
Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate
Ón care un atom de carbon din doi se leag„ de o grupare metil Ón
pozi˛ie isotactic„ ∫i f„r„ alt„ substitu˛ie
Fibr„ format„ din macromolecule liniare care prezint„ Ón lan˛ul lor cel
pu˛in 85% (din mas„) unit„˛i de esteri ai acidului lactic ob˛inu˛i din
zaharuri naturale ∫i a c„rei temperatur„ de topire este de cel pu˛in
135ºC
Fibre din macromolecule liniare prezent‚nd Ón lan˛ grupul func˛ional de
ureilen„ (NH-CO-NH) ce se repet„
Fibre formate din macromolecule liniare constituite din lan˛uri Ón care
se repet„ grupa uretan
Fibre formate din macromolecule liniare, av‚nd un lan˛ constituit din
alcool polivinilic cu diferite grade de acetilare
Fibre formate din polimeri acrilonitrilici ∫i monomeri vinilici clorura˛i ∫i
care nu pot dep„∫i 50% din masa total„
Elastofibre constituite din poliizopren natural sau sintetic (ori din una
sau mai multe diene) polimerizate cu unul sau mai mul˛i vinilici care,
dac„ sub ac˛iunea unei for˛e de trac˛iune se Óntind de 3 ori fa˛„ de
lungimea ini˛ial„, revin rapid ∫i substan˛ial la lungimea ini˛ial„ atunci
c‚nd for˛a de trac˛iune Ónceteaz„
Elastofibre constituite din minimum 85% (din mas„) din poliuretan
segmentat care, dac„ sub ac˛iunea unei for˛e de trac˛iune se Óntind de
3 ori fa˛„ de lungimea ini˛ial„, revin la lungimea ini˛ial„ atunci c‚nd
for˛a de trac˛iune Ónceteaz„
Fibre f„cute din sticl„
Fibre ob˛inute din amestecuri de materiale sau materiale noi ce nu au
fost prezentate mai sus
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29.

*) Denumirea îl‚n„“ de la nr. crt. 1 din aceast„ anex„ se poate folosi ∫i pentru a indica un amestec de fibre de l‚n„ de oaie sau de miel
∫i fibrele de p„r prezentate Ón coloana a 2-a de la nr. crt. 2.
Aceast„ dispozi˛ie se aplic„ produselor textile prezentate la art. 4 ∫i 5 ∫i celor men˛ionate la art. 6, dac„ sunt constituite par˛ial din fibrele
prezentate la nr. crt. 1 ∫i 2.
ANEXA Nr. 2
REPRIZE CONVENﬁIONALE

folosite la calculul masei fibroase con˛inute de un produs textil
Nr.
crt.

Fibra

1—2. L‚n„ ∫i p„r de animal:
— fibre piept„nate
— fibre cardate
3.
P„r de animal:
— fibre piept„nate
— fibre cardate

Procentaj
(%)

18,25
17,00*)
18,25
17,00*)

Nr.
crt.

4.
5.

Fibra

P„r de cal:
— fibre piept„nate
— fibre cardate
M„tase
Bumbac:
— fibre normale
— fibre mercerizate
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Procentaj
(%)

16,00
15,00
11,00
8,50
10,50
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10,90
12,00
12,00
17,00
14,00
14,00
13,00
14,00
8,50
14,00
12,00
14,00
14,00
19,00
20,00
13,00
13,00
17,00
7,00
13,00
2,00
2,00
0,00
2,00

Fibra

31.
32.
33.
34.

Aramid„
Poliimid„
Lyocell
Poliester:
— fibre discontinue
— filamente
Polietilen„
Polipropilen„
Polilactid„
Policarbamid„
Poliuretan:
— fibre discontinue
— filamente
Vinilice
Trivinilice
Elastodiene
Elastan
Fibre de sticl„:
— cu un diametru mediu de peste 5 μm
— cu un diametru mediu de 5 μm sau
mai pu˛in
Fibre metalice
Fibre metalizate
Azbest
Fir de h‚rtie

35.
36.
37.
38.
39.
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40.
41.
42.
43.
44.

6,25
5,75

an

45.
46.
47.
48.

rs
o

Capoc
In
C‚nep„
Iut„
Abac„
Alfa
Cocos
Sorg
Ramie (fibr„ albit„)
Sisal
C‚nep„ indian„
Agav„ Fourcroydes
Agav„ Cantala
Acetat
Alginat
Cupro
Modale
Proteinice
Triacetat
Viscoz„
Acrilice
Clorofibre
Fluorofibre
Modacrilice
Poliamid„ sau nylon:
— fibre discontinue
— filamente

Nr.
crt.

Procentaj
(%)

8,00
3,50
13,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
3,50
3,00
3,00
3,00
1,00
1,50
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
13,75

a

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Procentaj
(%)

Fibra

pe

Nr.
crt.
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*) Repriza conven˛ional„ de 17% se aplic„ ∫i Ón cazurile Ón care nu se poate evalua dac„ produsul textil con˛in‚nd l‚n„ ∫i/sau p„r de animal
este piept„nat sau cardat.
ANEXA Nr. 3
PRODUSELE

rm

ăr

la care nu este obligatorie marcarea compozi˛iei fibroase
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1. Suporturi de man∫ete
2. Curele de ceas din materiale textile
3. Etichete ∫i embleme — ecusoane
4. Suporturi de etan∫are
5. Œnvelitoare pentru cafetier„
6. Œnvelitoare pentru ceainic
7. M‚necu˛e protectoare
8. P„turi, altele dec‚t ˛es„turile cu flori
9. Flori artificiale
10. Perni˛e de ace
11. P‚nz„ pictat„
12. Produse textile pentru ˛es„turi suport sau de
c„ptu∫eal„ ∫i Ónt„rituri
13. P‚sle
14. Produse textile confec˛ionate, vechi c‚nd se prezint„
explicit c„ sunt astfel
15. Jambiere
16. Ambalaje care nu sunt noi ∫i sunt v‚ndute ca atare
17. P„l„rii din fetru
18. Container din materiale textile, care sunt moi ∫i f„r„
fundament
19. Articole de c„l„torie din materiale textile
20. Tapiserii realizate manual, finisate sau nefinisate, ∫i
materiale pentru producerea lor, incluz‚nd fire pentru
brodat, v‚ndute separat de p‚nz„ ∫i prezentate special
pentru folosirea Ón astfel de tapiserii
21. Fermoare
22. Nasturi ∫i catarame Ómbr„cate Ón materiale textile
23. Coperte de c„r˛i din materiale textile
24. Juc„rii
25. P„r˛i din materiale textile ale Ónc„l˛„mintei, cu
excep˛ia c„ptu∫elilor ce men˛in c„ldura
26. Fe˛e de mas„ din mai multe componente, cu o
suprafa˛„ de maximum 500 cm2
27. Haine ∫i m„nu∫i antitermice

28. Suporturi de ou„
29. Cutii de farduri
30. S„cule˛i pentru tutun, din material textil
31. Etuiuri din materiale textile, pentru binoclu, ˛ig„ri ∫i
˛igarete, brichete ∫i pieptene
32. Articole de protec˛ie pentru activit„˛i sportive, cu
excep˛ia m„nu∫ilor
33. Truse de voiaj, toalet„
34. Articole pentru funeralii
35. Cutii de cur„˛at pantofi
36. Articole de unic„ folosin˛„, cu excep˛ia vatei
Pentru scopurile prezentei hot„r‚ri articolele textile
proiectate pentru o singur„ folosire sau pentru un interval
de timp limitat ∫i a c„ror Óntrebuin˛are normal„ Ómpiedic„
folosirea Ón acela∫i scop sau Ón scop similar sunt
considerate articole de unic„ folosin˛„.
37. Articole textile care se supun regulilor cuprinse Ón
Farmacopeea Rom‚n„, bandaje pentru uz medical ∫i
ortopedie ∫i articole textile ortopedice Ón general
38. Articole textile incluz‚nd corzi, fr‚nghii ∫i sfori
cuprinse la pct. 12 din anexa nr. 4, destinate Ón mod
normal:
a) pentru folosirea drept componente ale echipamentului
de fabricare ∫i prelucrare a bunurilor
b) pentru Óncorporarea Ón aparate, instala˛ii (de exemplu:
pentru Ónc„lzire, condi˛ionarea aerului sau iluminare), pentru
aplica˛ii casnice sau altele, pentru ma∫ini ∫i alte mijloace
de transport sau pentru func˛ionarea, Óntre˛inerea ori pentru
echipamentul lor, altul dec‚t prelatele ∫i accesoriile textile
ale motorului ma∫inii, v‚ndute separat de ma∫in„
39. Articole textile pentru protec˛ie ∫i securitate, cum ar
fi: centuri de siguran˛„, para∫ute, veste de salvare,
para∫ute de salvare, dispozitive antifoc, haine antiglon˛ ∫i
Ómbr„c„minte de protec˛ie special„ (de exemplu: protec˛ie
la foc, la substan˛e chimice sau la alte riscuri)
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40. Structuri aerospa˛iale (de exemplu: s„li de sport,
expozi˛ii sau depozite), dac„ se furnizeaz„ date asupra
performan˛elor ∫i specifica˛ii tehnice ale acestor articole

41. P‚nze
42. Œmbr„c„minte pentru animale
43. Steaguri ∫i drapele
ANEXA Nr. 4

PRODUSELE

la care se folose∫te etichetarea sau marcarea global„
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12. Sfoar„ de ambalaj ∫i Ómpletituri pentru agricultur„;
sfoar„, corzi ∫i fr‚nghii, altele dec‚t cele ce se Óncadreaz„
la pct. 38 din anexa nr. 3
13. ™erve˛ele de mas„
14. Batiste
15. Plase pentru coc ∫i pentru p„r
16. Cravate ∫i papion pentru copii
17. Lavete; m„nu∫i de menaj ∫i flanele pentru fa˛„
18. A˛„ pentru cusut, remaiat ∫i brodat, prezentat„
pentru v‚nzare Ón greutate net„ de maximum 1 g
19. Benzi pentru perdele, storuri ∫i jaluzele

Mop
C‚rpe de cur„˛at
Franjuri ∫i garnituri
Pasmanterie
Centuri
Bretele
Jartele
™ireturi pentru pantofi ∫i ghete
Panglici
Elastic
Ambalaje noi v‚ndute ca atare

ANEXA Nr. 5

ce

PRINCIPALELE

Nr.
crt.

or

fiz
i

elemente suplimentare de identificare-caracterizare, caracteristicile tehnice ∫i calitative ale produselor textile,
care se vor Ónscrie pe etichete pentru informarea consumatorilor
Elemente de identificare*)

Tricoturi metraj

5.

Ciorapi ∫i dresuri

6.

Lenjerie de corp, tricotaje, confec˛ionate

7.

Lenjerie de pat confec˛ionat„

8.

Covoare ∫i mochete

9.

Confec˛ii textile
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Articole de galanterie, mercerie, pasmanterie,
broderie, fermoare

11.

Perdele, huse, draperii, confec˛ionate

12.

Articole textile de uz gospod„resc — p„turi,
prosoape, pl„pumi, fe˛e de mas„ etc.
Alte produse textile (umbrele, ∫ezlonguri, corturi)

D

10.

13.
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ﬁes„turi ∫i tricouri metraj

cantitatea pe unitatea de produse (g)
fine˛ea firului (densitatea de lungime Ón Nm, tex, Den)
cantitatea pe unitatea de produs (ml, g, dup„ caz)
l„˛imea (cm)
cantitatea pe unitatea de produs (ml)
masa (g/m2)
tratamente speciale de finisare aplicate
l„˛imea (cm)
cantitatea pe unitatea de produs (ml)
masa (g/m2)
fine˛ea firului (densitatea de lungime Ón Nm, tex, Den)
m„rimea
modelul, culoarea
m„rimea
modelul
masa ˛es„turii (g/m2)
dimensiuni ale pieselor (cm x cm)
tipul (plu∫at, manual, mecanic etc.)
dimensiuni (cm x cm)
m„rimea
modelul
cantitatea pe unitatea de produs pentru a˛a pentru cusut
pasmanterie (ml, g, dup„ caz)
dimensiuni
l„˛imea (cm)
dimensiuni (cm x cm)
dimensiuni (cm x cm)

a

3.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ite

Fibre textile
Fire, inclusiv a˛„ pentru cusut

tu

1.
2.
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Grupa de produse

—
—
—
—

— tratamente speciale aplicate
— dimensiuni

*) Se va indica, acolo unde este cazul, la toate grupele de produse denumirea tratamentului special de finisare aplicat: ne∫ifonabilizate,
antimurd„rie, antialergice hidrofobizat, impermeabilizat stabilizat dimensional, mercerizare etc.
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