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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului
public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 și 128 bis din
18 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Fântânele” se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

el

or

fiz
i

ce

2. După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Vadu Săpat”, având cuprinsul prevăzut în anexa
nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. II. — Se atestă apartenența la domeniul public al
comunei Vadu Săpat, județul Prahova, înființată potrivit Legii
nr. 84/2004 pentru înființarea unor comune, a bunurilor
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

ăr

București, 11 iulie 2007.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001)

us

ROMÂNIA

cl

JUDEȚUL PRAHOVA

at

ex

Comuna Fântânele

D

es

tin

Însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 6
din 16 februarie 2007, modificată de Hotărârea nr. 12
din 5 martie 2007
I N V E N TA R U L B U N U R I L O R

care aparțin domeniului public al comunei Fântânele
Nr.
crt.

Cod
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația
juridică

0

1

2

3

4

5

6

1.

164.5

Clădire

Școala cu clasele I—VIII Fântânele

1970

Suprafața construită = 1.219 m2;

1975 — RK

764.664,94

nr. săli — 18
2.

151.3

Depozit

Școala cu clasele I —VIII Fântânele

1984

5.789,1

1984

9.300,47

1962

1.804.452

Nr. săli — 1
3.

299.2.2.5

Grup sanitar

Școala cu clasele I —VIII Fântânele
Suprafața construită = 44 m

4.

016.4.5

Clădire P+1

2

Căminul cultural Fântânele
2

Suprafața construită = 400 m ;
nr. camere — 9
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12.
299.2.2

14.

232.171.2

15.

232.171.2

ce

5,13
4.632,70

fiz
i

1996

Nr. inventar = 2015
L = 10 km

242,00
1.416,07

1962
1998
1962
1998

Nr. = 6 buc.
Suprafața = 5.000 m2
Suprafața = 600 m2
Suprafața = 15.500 m2
Baza sportivă Fântânele; L = 500 m
Salon Fântânele L = 33 m
Suprafața = 2.500 m2
Suprafața = 3.600 m2

cl

ex

at

tin

1999

D

18.
19.
20.
21.
22.
23.

es

16.
17.

Baza sportivă Fântânele
Suprafața construită = 10 m2;
nr. camere = 2
Nr. inventar = 2013

L = 3 km

1982

us

13.

Gard fier parc Cămin
Cultural
Grup sanitar salon
Fântânele
Drum modernizat
(pietruit) Fântânele
Drum modernizat
Fântânele
Podețe metalice
Teren neproductiv
(fostă rampă) Fântânele
Parc public Fântânele
Baza sportivă Fântânele
Împrejmuire
Împrejmuire Fântânele
Teren salon Fântânele
Teren cămin +
dispensar Fântânele
Teren izlaz comunal
Fântânele
Teren grădiniță
Fântânele
Teren școală Fântânele
Plantație duzi Fântânele
Teren primărie
Fântânele
Indicatoare circulație
Fântânele
Monumentul eroilor
Fântânele
Teren Fântânele

4.899,06

or

11.

Piață metalică
Copertină metalică
Primărie
Clădire

1983

el

121.1.1

1

an

9.
10.

Gard fier

1970

rs
o

299.1.7

382.835,92

pe

8.

1971

1930

a

Clădire

ite

7.

tu

Clădire

ra

17

ii
g

6.

Grădinița Fântânele
Suprafața construită = 250 m2;
nr. camere — 6
Chioșc butelii Fântânele
Nr. inventar = 1007
Suprafața construită = 12 m2;
nr. camere — 2
Salon Fântânele
Suprafața construită = 120 m2;
nr. camere — 4
Parc Fântânele
Nr. inventar = 2010
L = 16 m
Nr. inventar = 1010
Nr. inventar = 8003

6

ăr

Clădire

5

rm

164.5

4

fo

5.

3

in

1

iv

0

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Teren Fântânele —
centru rezidențial
Teren Fântânele —
puț apă

Suprafața = 87 ha
Suprafața = 800 m2
Suprafața = 15.000 m2
Suprafața = 3,5 ha
Suprafața = 400 m2
T21, P CC 1540
Nr. = 13 buc.

1920

1977
1977

Suprafața = 1.850 m2 (ar, cc)
T13, CC 1091
Suprafața = 18.275 m2 ps
T18, P 515/14
Suprafața = 1.500 m2 arabil
T73/1, A 2161/13
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 103 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001)

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

Comuna Vadu Săpat
Însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 5
din 27 februarie 2007
I N V E N TA R U L B U N U R I L O R

care aparțin domeniului public al comunei Vadu Săpat
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
Cod
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația
juridică

0

1

2

3

4

5

6

1.

164-5

Clădire

2.

151-3

Depozit

3.

299.2.2.5

Grup sanitar

4.
5.

127.2

Rețea apă
Clădire

6.

164.5

Clădire

7.
8.

017.3

Teren Cămin Cultural
Clădire

9.

17

Chioșc metalic

324.548
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1978 — 1979

1978

757

1979

11.401

2004
1934

48.000

1971

249.148
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Școala cu clasele I — VIII
Vadu Săpat
Suprafața construită = 850 m2
Nr. săli = 15
Școala cu clasele I — VIII
Vadu Săpat
Suprafața construită = 80 m2
Nr. săli = 1
Școala cu clasele I — VIII
Vadu Săpat
Suprafața construită = 54 m2
Nr. săli = 4
Suprafața = 8 km
PTTR Vadu Săpat
Suprafața construită = 44,45 m2
Grădinița Vadu Săpat
Suprafața construită = 250,4 m2
Nr. camere = 6
Suprafața = 716 m2
Dispensar veterinar Vadu Săpat
Nr. camere = 3
Vadu Săpat
Nr. inventar = 1005
Suprafața construită = 15 m2
Nr. camere = 1
Nr. inventar = 1010
Nr. bucăți = 2
Nr. inventar = 1001
Suprafața construită = 130 m2
Nr. camere = 7
Nr. inventar = 2014
Suprafața construită = 10 m2
Nr. camere = 4
Nr. inventar = 1009

ce

Nr.
crt.

10.

Piețe metalice

11.

017.3

Clădire Primărie

12.

299.2.2

Grup sanitar Primărie

13.

121.1.1

14.

151.20

Copertină metalică
Vadu Săpat
Cabană pădure

15.
16.
17.

232.5
232.171.2

18.

232.171.1

19.

232.171

Nr. inventar = 1006 Budureasca
Suprafața construită = 20 m2
Nr. camere = 1
Suprafața = 1,2 ha
Drum asfaltat sat Vadu Săpat = 1 km
L = 5,5 km

Rampe gunoi
Drumuri comunale
Drum modernizat
(pietruit) Vadu Săpat
Drum nemodernizat
L = 2,4 km
Vadu Săpat
Drum comunal
L = 8,7 km
Vadu Săpat (69A, 73 B)

1962
1989

1952

56.670

2006

17.147

1982

6.315

1975

10.000

1998
1962
1998
1962
1962
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20.

232.171.2

21.

232.171.1

3

Drum modernizat
(pietruit) Ungureni
Drum nemodernizat
Ungureni
Pod beton
Pod beton
Pod fier
Podețe
Podețe
Parcuri publice
Baze sportive
Izlaz
Teren Primărie
Teren grădiniță
Teren curți construcții

4

5

L = 4,2 km

1962

L = 1,5 km

1962

Pod beton Vadu — Ungureni
Pod Budureasca
Pod Mazal — Vadu
Podețe metalice Ungureni, 6 buc.
Podețe metalice Vadu Săpat, 8 buc.
0,04 ha — Vadu Săpat
0,5 ha — Vadu Săpat
Vadu Săpat — 124 ha
Suprafața = 800 m2 Vadu Săpat
Suprafața = 2000 m2 Vadu Săpat
Școala Vadu Săpat
Suprafața = 4.620 m2

1970

6

13.600
64.600
129.000

fiz
i

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2

ce

0
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or

SECȚIUNEA II

Cod
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

a
ite

Biblioteca Vadu Săpat = 5.000 volume

tu

Fondul de carte

Anul dobândirii
sau, după caz,
dării în folosință

Valoarea
de inventar
— lei —

Situația
juridică

4

5

6

4.012.567
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1.

pe

Nr.
crt.
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Bunuri mobile
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European
și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri

at

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

es

tin

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre creează cadrul instituțional
pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului
European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006
privind transferul de deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit în continuare
Regulament.
(2) Regulamentul se completează cu prevederile Convenției
de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al
deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, întocmită la
20—22 martie 1989, la care România a aderat prin Legea
nr. 6/1991, cu modificările ulterioare (Convenția de la Basel), și
cu cele ale amendamentelor la Convenția de la Basel, acceptate
de România prin Legea nr. 265/2002.
Art. 2. — La aplicarea prevederilor Regulamentului se vor
lua în considerare perioadele de tranziție obținute de România
pentru implementarea acestui act normativ, prevăzute în
anexa nr. VII pct. 9 lit. B „Managementul deșeurilor”
alin. (1) 31993 R 0259 din Tratatul de aderare a României la
Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
Art. 3. — (1) Se desemnează Ministerul Mediului și
Dezvoltării Durabile și Agenția Națională pentru Protecția
Mediului ca autorități competente pentru aplicarea

Regulamentului, în conformitate cu prevederile art. 53 din
Regulament și ale Convenției de la Basel.
(2) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile este desemnat
punct focal pentru Convenția de la Basel în conformitate cu
prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.
(3) Se desemnează Agenția Națională pentru Protecția
Mediului ca autoritate competentă de tranzit, în conformitate cu
prevederile art. 53 din Regulament.
(4) Autoritățile publice competente prevăzute la alin. (1) au
sarcina de a desemna corespondenți responsabili cu informarea
sau consilierea persoanelor fizice și juridice care solicită
informații, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament,
și cu pregătirea și transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 51
alin. (1) și (2) din Regulament.
Art. 4. — Responsabilitatea privind controlul și
supravegherea transferului de deșeuri revine următoarelor
autorități potrivit competențelor:
a) Autoritatea Națională a Vămilor din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală din subordinea Ministerului
Economiei și Finanțelor;
b) Garda Națională de Mediu din subordinea Ministerului
Mediului și Dezvoltării Durabile;
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aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice
centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității
publice în domeniul finanțelor, în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 9. — (1) Constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul
sau achiziția intracomunitară pe teritoriul României de deșeuri,
fără documentul de notificare și documentul de circulație
prevăzute la art. 6 alin. (1), emise de autoritatea competentă
prevăzută la art. 6 alin. (2).
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
prevăzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul
Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile și al Ministerului
Economiei și Finanțelor, precum și de personalul împuternicit
din cadrul autorităților prevăzute la art. 3.
Art. 10. — Contravenției prevăzute la art. 9 îi sunt aplicabile
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la
data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului
Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea și controlul
transporturilor de deșeuri în, înspre și dinspre Comunitatea
Europeană, adoptat la 1 februarie 1993, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006;
b) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al
ministrului finanțelor publice nr. 1.371/2.225/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea
și controlul transporturilor de deșeuri în, înspre și dinspre
Comunitatea Europeană, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Convenției de la Basel privind controlul
transportului peste frontieră al deșeurilor periculoase și al
eliminării acestora, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2007.
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c) Direcția de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului
Economiei și Finanțelor;
d) Ministerul Sănătății Publice, prin autoritățile de sănătate
publică județene și a municipiului București.
Art. 5. — Transportul deșeurilor se efectuează în
conformitate cu legislația națională și cu acordurile și convențiile
internaționale privind transportul mărfurilor periculoase, la care
România este parte.
Art. 6. — (1) În activitatea de supraveghere și control al
transferului de deșeuri se utilizează documentul de notificare și
documentul de circulație prevăzute în anexele nr. IA și IB la
Regulament.
(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului emite
documentul de notificare și documentul de circulație, la
solicitarea persoanei care face notificarea în conformitate cu
art. 4 din Regulament.
(3) Pe lângă documentele prevăzute la art. 4 din
Regulament, notificatorul are obligația de a prezenta, din partea
autorității competente pentru protecția mediului, o dovadă scrisă
privind deținerea autorizației/autorizației integrate de mediu
pentru desfășurarea activităților de valorificare a deșeurilor de
către titularul activității/operatorul instalației, pentru deșeurile ce
fac obiectul notificării.
Art. 7. — (1) La introducerea pe teritoriul României a
deșeurilor provenite din activitățile desfășurate și mărfurile
depozitate în zonele libere și în antrepozitele vamale, Agenția
Națională pentru Protecția Mediului emite documentul de
notificare și documentul de circulație pentru valorificarea în
instalații autorizate, la solicitarea persoanei care deține aceste
tipuri de deșeuri. Fiecare document de notificare se referă la un
singur transport.
(2) În momentul solicitării documentului de notificare,
deținătorul de deșeuri prezintă contractul de operare în zona
liberă sau antrepozitul vamal și rezultatele analizelor de
laborator.
Art. 8. — Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Regulamentului nr. 1.013/2006 și ale Convenției de la Basel se
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 17 iulie 2007.
Nr. 788.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 „Norme metodologice privind criteriile
și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții
vulnerabile și care prezintă pericol public” la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității
de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor
metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție
în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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4. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Transferurile de sume definite la alin. (1), în limita
devizelor generale aprobate, includ cheltuielile forfetare stabilite
potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții «C.N.I.» —
S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu
modificările și completările ulterioare, în cuantum de 5% din
valoarea devizului.”
5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Finanțarea lucrărilor de intervenție în primă
urgență se face în baza programelor anuale aprobate prin ordin
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor.
(2) Soluția de intervenție, fundamentată în raportul de
expertiză tehnică și detaliată în proiect, împreună cu indicatorii
tehnico-economici se aprobă în Consiliul tehnico-economic al
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.”
6. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
sumelor în cont «C.N.I.» — S.A. va efectua plățile în conturile
proiectanților și executanților persoane juridice, nominalizați în
deconturile justificative.”
Art. II. — În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 203/2003
pentru aprobarea Regulamentul privind tipurile de reglementări
tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în
construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum
și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare
a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență
la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie
2003, denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor
și Locuinței” se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor”.
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Art. I. — Anexa nr. 2 „Norme metodologice privind criteriile și
modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție
în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol
public” la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de
cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții,
urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a
Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a
sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la
construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În sensul prezentelor norme metodologice prin lucrări de
intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care
prezintă pericol public se înțelege expertizarea tehnică,
proiectarea și execuția lucrărilor care constau în:
consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a
elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea
unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări
de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și
instalațiile aferente, efectuate în scopul prevenirii și atenuării
efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ,
inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren.”
2. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Programele anuale se elaborează de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în baza priorităților
stabilite și avizate de comitetele județene/al municipiului
București pentru situații de urgență.”
3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Comitetele județene/al municipiului București
pentru situații de urgență acționează în aria lor de competență
pentru:
a) stabilirea priorităților;
b) întocmirea și transmiterea la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor a listelor de priorități avizate,
însoțite de fișele de identificare pentru susținerea includerii
construcțiilor vulnerabile și care prezintă pericol public în
programele anuale pentru executarea și, după caz, expertizarea
tehnică și proiectarea lucrărilor de intervenție în primă urgență.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 17 iulie 2007.
Nr. 789.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor bunuri mobile din domeniul privat al statului și din administrarea
Ministerului Apărării în domeniul privat al orașului Făurei, respectiv al comunei Măxineni,
județul Brăila, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile, având
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului
și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al
orașului Făurei, respectiv al comunei Măxineni, județul Brăila,
și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

ce

Art. 2. — Patrimoniul Ministerului Apărării se diminuează cu
valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.
Art. 3. — Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se
face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
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Contrasemnează:
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 25 iulie 2007.
Nr. 798.
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ANEXĂ

D

es

tin

a bunurilor mobile care se transmit din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării
în domeniul privat al orașului Făurei, respectiv al comunei Măxineni, județul Brăila, și în administrarea
consiliilor locale ale acestora
Nr.
crt.

Denumirea
bunurilor

Persoana juridică
de la care se
transmit bunurile

Persoana juridică
la care se
transmit bunurile

Caracteristicile tehnice

Cantitatea
(buc.)

Prețul unitar
– lei –

Valoarea
totală
– lei –

1. Tractor mijlociu Statul român,
Orașul Făurei,
de artilerie
din administrarea
județul Brăila,
ATS — 59 G
Ministerului Apărării în administrarea
Consiliului Local
al Orașului Făurei

Anul de fabricație: 1973,
1974, 1977
Data intrării în folosință:
1974, 1974, 1977
Durata de utilizare: 31,
31, 28 de ani

3

193,19

579,57

2. Tractor mijlociu Statul român,
Comuna Măxineni,
de artilerie
din administrarea
județul Brăila,
ATS — 59 G
Ministerului Apărării în administrarea
Consiliului Local al
Comunei Măxineni

Anul de fabricație: 1973,
1976, 1977
Data intrării în folosință:
1974, 1976, 1983
Durata de utilizare: 31,
29, 22 de ani

3

193,19

579,57

TOTAL VALOARE:

1.159,14
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2000
privind încadrarea drumului de acces la Mânăstirea Moisei, situat pe raza comunei Moisei,
județul Maramureș, în categoria funcțională a drumurilor comunale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 72/2000 privind
încadrarea drumului de acces la Mânăstirea Moisei, situat pe
raza comunei Moisei, județul Maramureș, în categoria
funcțională a drumurilor comunale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 52 din 2 februarie 2000, se modifică și
se completează după cum urmează:
1. Articolul unic se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Articol unic. — Se aprobă încadrarea drumului de acces la
Mânăstirea Moisei, situat pe raza comunei Moisei, județul

el

or
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Maramureș, în categoria funcțională a drumurilor comunale,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
2. Hotărârea se completează cu o anexă, având cuprinsul
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. — Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările
ulterioare, se completează în mod corespunzător.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 25 iulie 2007.
Nr. 815.

ANEXĂ

ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumului de acces la Mânăstirea Moisei,
situat pe raza comunei Moisei, județul Maramureș
Indicativul
drumului

DC 1

Poziții kilometrice
(origine—destinație)

Traseul drumului propus

DN 17C km 79+763 — DN 17 C km 77+060

0+000—6+000

Lungimea
(km)

Proveniența

6,000

Drum de acces la Mânăstirea Moisei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean
a unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local situate în județul Brașov
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a
drumurilor publice de interes județean a unor drumuri și sectoare

de drumuri de interes local situate în județul Brașov, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și
completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

Art. 2. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale
a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
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p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
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Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 25 iulie 2007.
Nr. 817.
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privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean a unor drumuri
și sectoare de drumuri de interes local situate în județul Brașov
Indicativul
vechi

Poziții
kilometrice

Lungimea
(km)

Indicativul
nou

Olteț (DN 1) — Rucăr

0+000—2+262

2,262

DJ 102 A

DC 5 — Între Văi

0+000—5+000

5,000

DJ 110

DC 17

Veneția de Jos (DJ 104) — Veneția de Sus

0+000—3+000

3,000

DJ 130 A

DC 19

Comana de Jos (DJ 104) — Comana de Sus

0+000—4+300

4,300

DJ 104 N

DC 31

DN 13 (Gara Rupea) — Homorod (DJ 132)

0+000—2+878

2,878

DJ 131 A

DC 35

Măieruș (DJ 131) — Limita județului Covasna

0+000—2+385

2,385

DJ 103 G

DC 44

DN 1 — Dumbrăvița (DJ 112 C)

0+000—4+770

4,770

DJ 112 J

DC 46

Hărman (DJ 112 A) — Limita comunei Sânpetru

0+000—2+100

2,100

DJ 108

DC 46

Limita comunei Hărman — Sânpetru

2+100—4+380

2,280

DJ 108

DC 62

DJ 112 A — Colonia 1 Mai

0+000—1+450

1,450

DJ 111

Șinca Nouă (DN 73 A) — Limita comunei Dumbrăvița 0+000—4+000

4,000

DJ 106

tin

at

Traseul drumului

D

es

DC 3
DC 9

Drum vicinal
DC 5

DN 73 A — Paltin

0+000—3+300

3,300

DJ 106 A

Drum vicinal

DN 13 — Mănăstirea Bunești

0+000—1+000

1,000

DJ 104 F

Drum vicinal

Șinca (DN 73 A) — Mănăstirea Șinca

0+000—3+100

3,100

DJ 104 E

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere
dintre autoritățile competente din România și Israel
privind cooperarea în schimbul de informații financiare
având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului,
semnat în Bermuda la 30 mai 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre autoritățile
competente din România și Israel privind cooperarea în schimbul de informații
financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat în
Bermuda la 30 mai 2007.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminița Popa
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
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București, 25 iulie 2007.
Nr. 818.
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MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
între autoritățile competente din România și Israel privind cooperarea în schimbul de informații financiare
având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului*)

D

es

tin

at

Autoritățile competente din România (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) și din Israel (Israel
Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority — Unitatea de Informații Financiare), denumite în continuare autorități,
doresc, în spiritul cooperării și interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații referitoare la investigarea și urmărirea penală
a cazurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor sau
cu finanțarea terorismului.
În acest sens, cele două părți au convenit după cum urmează:
Art. 1. — Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa
și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile
financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea
terorismului sau de activități infracționale având legătură cu
spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului. În acest sens, în
conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile
proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau
la cerere, orice informație disponibilă care poate fi relevantă în
cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor sau de
finanțarea terorismului și în contextul persoanelor fizice sau
juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie
justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor.
Art. 2. — Informațiile sau documentele obținute de la
autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru
a fi folosite în scopuri administrative, în investigări polițienești, cu
excepția cazului când se folosesc în scop informativ, și nu vor fi
transmise în cadrul unor proceduri penale sau judiciare, fără
consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația.
Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile

prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai
atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea
terorismului, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice
de activități infracționale, potrivit legislației naționale a fiecărei
autorități.
Art. 3. — Autoritățile nu vor permite utilizarea sau
transmiterea informațiilor ori documentelor obținute de la
autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în
cadrul prezentului memorandum, fără consimțământul prealabil
al autorității care a furnizat informația.
Art. 4. — Informațiile obținute în aplicarea prezentului
memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului
oficial și sunt protejate de aceeași confidențialitate care este
prevăzută în legislația națională a autorității care primește
informația, privind informațiile similare din surse naționale.
Art. 5. — Autoritatea care transmite cererea de informații
celeilalte autorități va utiliza unul dintre următoarele mijloace:
a) prin e-mail securizat pe site-ul web al Grupului Egmont;
sau
b) în scris (prin curier diplomatic), semnat în original.

*) Traducere.
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informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum
vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.
Art. 10. — Prezentul memorandum va intra în vigoare la data
ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu
privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru
intrarea lui în vigoare.
Art. 11. — Prezentul memorandum înlocuiește Memorandumul de înțelegere semnat de părți la Tel Aviv, Israel, în data de
19 noiembrie 2002.

Art. 6. — Comunicarea între autorități se va efectua în limba
engleză.
Art. 7. — Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență
dacă procedurile juridice care au fost deja inițiate privesc
aceleași fapte la care face referire cererea de informații.
Art. 8. — Prezentul memorandum poate fi modificat prin
consimțământ mutual, în orice moment, prin act adițional la
prezentul memorandum.
Art. 9. — Prezentul memorandum este încheiat pentru o
perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către
oricare dintre autorități. Prezentul memorandum va înceta odată
cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă
autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea

Semnat la Bermuda la 30 mai 2007, în două exemplare
originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind
considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea
pentru traducere în limba proprie).
Israel Money Laundering and Terror Financing
Prohibition Authority,
Yehuda Shaffer,
director
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Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
din România,
Adriana Luminița Popa,
președinte
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Oficiul Național
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România
și Financial Monitoring Federal Service din Federația Rusă
privind schimbul de informații în domeniul prevenirii
și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism,
semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Se aprobă Acordul dintre Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor din România și Financial Monitoring Federal Service
din Federația Rusă privind schimbul de informații în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, semnat la Hamilton,
Bermuda, la 31 mai 2007.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminița Popa
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 25 iulie 2007.
Nr. 819.
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ACORD
între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Financial Monitoring Federal Service
din Federația Rusă privind schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării
actelor de terorism
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, organ de specialitate cu personalitate juridică
în subordinea Guvernului, și Financial Monitoring Federal Service din Federația Rusă, denumite în continuare părți,
în spiritul cooperării și interesului mutual în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor obținute din infracțiuni și
activități infracționale care au legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism,
au convenit următoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 6

Părțile vor coopera, în special, privind schimbul de informații,
în conformitate cu prevederile prezentului acord, acționând în
limitele competențelor acestora și în conformitate cu legislația
și obligațiile internaționale ale statelor lor.

Părțile vor stabili, de comun acord, în conformitate cu
legislația națională a respectivelor țări, proceduri acceptabile de
comunicare și se vor consulta cu privire la implementarea
prezentului acord.

ARTICOLUL 2
ARTICOLUL 7

ce

Părțile vor coopera, în special, pentru a colecta, dezvolta și
analiza informațiile aflate în posesia lor privind tranzacțiile
financiare suspecte a avea legătură cu spălarea banilor și
finanțarea actelor de terorism, precum și cu persoanele fizice
sau juridice implicate în astfel de tranzacții.
Părțile vor schimba informațiile, din proprie inițiativă sau la
cerere. Orice cerere de informații va fi justificată de o scurtă
descriere și va sublinia faptele.
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Cooperarea și schimbul de informații dintre părți se vor face

or

în limba engleză. Partea solicitantă va transmite cererea de

el

informații celeilalte părți prin Rețeaua Securizată Egmont sau, în

ARTICOLUL 8
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scris, prin canal diplomatic, semnat în original.

a

Părțile nu au obligația de a acorda asistență dacă au fost

ARTICOLUL 3
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inițiate proceduri judiciare în statul părții care furnizează
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informațiile, cu privire la aceleași fapte pentru care este făcută
cererea.
ARTICOLUL 9

Prezentul acord poate fi modificat prin consimțământ mutual,
prin act adițional la prezentul acord.
ARTICOLUL 10

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări
prin care părțile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea
procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Informațiile obținute de la respectiva parte nu vor fi transmise
unei alte terțe părți și nu vor fi folosite în scopuri judiciare sau de
urmărire penală fără acordul prealabil al părții care a furnizat
informația.
Pentru partea română, schimbul de informații va fi furnizat în
conformitate cu legislația națională în vigoare privind prevenirea
și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism.
Pentru partea rusă, schimbul de informații va fi furnizat
pentru toate categoriile de infracțiuni desemnate ca infracțiunipredicat pentru spălarea banilor, prin care se înțelege toate
infracțiunile specificate în Codul penal al Federației Ruse, cu
excepția infracțiunilor prevăzute la art. 193, 194, 198, 199, 199.1
și 199.2.
Informațiile furnizate vor putea fi folosite în justiție doar atunci
când sunt legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor
de terorism.

D

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 4

Părțile nu vor permite folosirea sau transmiterea informațiilor
obținute în conformitate cu prezentul acord în alte scopuri decât
cele prevăzute de prezentul acord fără obținerea acordului
prealabil al părții care a furnizat informația.
ARTICOLUL 5

Informațiile obținute în conformitate cu prezentul acord sunt
confidențiale și sunt protejate de aceeași confidențialitate care
este prevăzută în legislația națională a părții care primește
informația, privind informațiile similare din surse naționale.
Pentru Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor din România,
Adriana Luminița Popa

Prezentul

acord

este

încheiat

pentru

o

perioadă

nedeterminată. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța
oricând prezentul acord prin notificare scrisă. Denunțarea
devine efectivă de la data primirii notificării scrise de la cealaltă
parte privind dorința de revocare.
Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea
informațiilor primite anterior încetării prezentului acord vor
produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.
Semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007, în câte două
exemplare în original, în limbile română, rusă și engleză, toate
textele fiind autentice.
Pentru Financial Monitoring Federal Service
din Federația Rusă,
Victor Zubkov

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 ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 824/2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat
Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) și ale art. 160 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției
Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu
modificările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat nr. E.N. 7.092/2007,
ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
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utilizării la om trebuie să aibă formare și calificare adecvate, în
vederea instituirii unui nivel de competență și eficiență conform
cerințelor Uniunii Europene.”
6. La articolul 15 alineatul (4), după litera g) se introduc
trei noi litere, literele h), i) și j), cu următorul cuprins:
„h) controlează băncile de țesuturi și celule umane, unitățile
sanitare care desfășoară activități de utilizator de țesuturi și/sau
celule umane în scop terapeutic, precum și terțele părți cu care
acestea au încheiat acorduri sau convenții scrise pe teritoriul
României și verifică aplicarea măsurilor de control al calității,
precum și respectarea prevederilor legale în vigoare din
domeniul transplantului; inspecțiile vor fi efectuate periodic, iar
intervalul dintre două inspecții nu trebuie să depășească 2 ani;
i) elaborează norme, proceduri și ghiduri privind inspecția în
domeniul donării, procurării, testării, procesării, conservării,
stocării și distribuirii țesuturilor și a celulelor umane, precum și
a produselor obținute din țesuturi și celule umane destinate
utilizării la om;
j) controlează și evaluează incidentele adverse severe și
reacțiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilență sau
la cererea motivată corespunzător a autorității sau a autorităților
competente din alt stat membru al Uniunii Europene și
furnizează informații privind rezultatele inspecțiilor și ale
măsurilor de control aplicate la cererea unui alt stat membru sau
a Comisiei Europene.”
7. La articolul 18 punctul 4, litera c) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„c) controlează respectarea protocolului de practică
medicală, implementarea și respectarea sistemului de calitate
în următoarele domenii:
— servicii de asistență medicală primară;
— servicii medicale ambulatorii de specialitate;
— servicii medicale prespitalicești;
— servicii medicale spitalicești;
— donării, procurării, testării, procesării, conservării, stocării
și distribuirii țesuturilor și a celulelor umane, precum și a
produselor obținute din țesuturi și celule umane destinate
utilizării la om;”.
8. La articolul 18 punctul 4, după litera c) se introduc
două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:
„d) controlează unitățile sanitare acreditate pentru activitatea
de bănci de țesuturi și/sau utilizare de țesuturi și/sau celule
umane în scop terapeutic, precum și terțele părți cu care
acestea au încheiat acorduri sau convenții scrise pe teritoriul
României, prin evaluare și verificare de proceduri și activități
care se derulează în aceste unități, precum și prin examinări de
documente sau alte înregistrări, pentru a garanta faptul că
acestea aplică măsuri de control al calității și respectă
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Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului sănătății publice
nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
funcționarea Inspecției Sanitare de Stat, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, litera b) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„b) Inspecția Sanitară de Stat — autoritatea publică
competentă aflată în subordinea Ministerului Sănătății Publice,
împuternicită, conform legii, să exercite controlul oficial în
domeniile specifice, și autoritatea națională competentă în
domeniul securității sanitare a produselor de origine umană
pentru utilizare terapeutică;”.
2. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„b) verificarea conformității cu prevederile legale în vigoare a
normelor igienico-sanitare, amplasamentelor, activităților
(inclusiv activitatea nucleară), serviciilor, documentelor,
produselor (inclusiv produsele de origine umană destinate
utilizării terapeutice), factorilor de mediu, de habitat, de muncă
și alimentelor;”.
3. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă,
litera e), cu următorul cuprins:
„e) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la
donarea, procurarea, testarea, procesarea, conservarea,
stocarea și distribuirea țesuturilor, a celulelor umane și a
produselor obținute din țesuturi și celule umane destinate
utilizării la om.”
4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Activitatea de inspecție pentru controlul calității serviciilor
de asistență medicală constă în controlul respectării
reglementărilor legale și a implementării sistemului de calitate
în următoarele servicii de asistență medicală:
a) servicii de asistență medicală primară;
b) servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate;
c) servicii medicale prespitalicești;
d) servicii medicale spitalicești;
e) servicii în domeniul donării, procurării, testării, procesării,
conservării, stocării și distribuirii țesuturilor și a celulelor umane,
precum și a produselor obținute din țesuturi și celule umane
destinate utilizării la om.”
5. La articolul 9, la finalul alineatului (6) se introduce
textul cu următorul cuprins:
„Personalul care desfășoară activitate de inspecție și control
în domeniul donării, procurării, testării, procesării, conservării,
stocării și distribuirii țesuturilor și a celulelor umane, precum și
a produselor obținute din țesuturi și celule umane destinate
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prevederile legale în vigoare din domeniul transplantului;
inspecțiile vor fi efectuate periodic, iar intervalul dintre două
inspecții nu trebuie să depășească 2 ani;
e) controlează și evaluează incidentele adverse severe și
reacțiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilență sau
la cererea motivată corespunzător a autorității sau a autorităților
competente din alt stat membru al Uniunii Europene.”
9. La articolul 21, litera d) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„d) la solicitări/sesizări: inspecțiile solicitate de către cetățeni
(după identificarea acestora), de instituții și autorități centrale și
locale ale administrației publice, de alte organisme și organizații,

15

de mass-media, la autosesizare, precum și la cererea autorității
competente din alt stat membru al Uniunii Europene;”.
Art. II. — Prezentul ordin transpune art. 7 din Directiva
2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și
securitate pentru donarea, procurarea, testarea, procesarea,
conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor
umane, precum și a produselor obținute din țesuturi și celule
umane destinate utilizării la om, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L102 din 7 aprilie 2004.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
București, 4 iulie 2007.
Nr. 1.194.
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ORDIN
privind achiziția de aparatură pentru angiografie și repartizarea acesteia unităților sanitare
din rețeaua Ministerului Sănătății Publice, precum și derularea contractelor de furnizare
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În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiareconomice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare,
în baza Notei nr. 21.949 din 18 aprilie 2007 a Comisiei de radiologie, imagistică și medicină nucleară a Ministerului Sănătății
Publice,
văzând Referatul de aprobare al Direcției logistică, administrativ, relații publice și mass-media și al Direcției generale buget
și credite externe nr. E.N. 5.997/2007,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu
modificările ulterioare,
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ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
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Art. 1. — (1) Ministerul Sănătății Publice achiziționează prin
licitație organizată la nivel național 3 tipuri de aparatură medicală
pentru angiografie, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin, pentru unitățile sanitare din
rețeaua proprie.
(2) Achizițiile prevăzute la alin. (1) se realizează în
conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, în
limita sumelor aprobate cu această destinație din veniturile
proprii în bugetul Ministerului Sănătății Publice.
Art. 2. — (1) Unitățile sanitare beneficiare de aparatură
pentru angiografie sunt cele nominalizate în anexă.
(2) Repartizarea aparaturii pentru angiografie s-a efectuat
avându-se în vedere atât serviciile specializate în proceduri
intervenționale cardiace, vasculare și neurovasculare din cadrul
unităților, cât și personalul specializat de înaltă calificare
existent.
Art. 3. — (1) După finalizarea licitației naționale, unitățile
sanitare beneficiare au obligația de a încheia contracte de
furnizare cu furnizorii desemnați câștigători, pentru tipurile și
cantitățile de aparate nominalizate, la prețurile adjudecate la
licitație.
(2) Contractele de furnizare încheiate cu furnizorii adjudecați
se vor derula numai în condițiile stabilite în documentele de
achiziție.
(3) Termenul de valabilitate a contractelor este 31 decembrie
2007, cu posibilitatea de prelungire, prin act adițional, pe o

perioadă ce nu poate depăși o durată de 4 luni de la data
expirării duratei de îndeplinire a contractului.
Art. 4. — (1) Decontarea contravalorii aparaturii pentru
angiografie se efectuează de către unitățile sanitare în baza
contractelor încheiate, în limita sumelor repartizate cu această
destinație și în baza documentelor justificative și a recepției
bunurilor.
(2) Unitățile sanitare beneficiare au obligația de a transmite
autorităților de sănătate publică județene și a municipiului
București sau Ministerului Sănătății Publice, după caz, în funcție
de subordonare, copii ale următoarelor documente: procesulverbal de recepție, procesul-verbal de instalare, factura, nota
contabilă de înregistrare în contabilitate a aparatului.
(3) Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului
București au obligația de a monitoriza derularea acestor
contracte la unitățile direct subordonate și de a transmite
Ministerului Sănătății Publice o informare în acest sens,
anexând pentru fiecare unitate sanitară beneficiară copii ale
documentelor mențioante la alin. (2).
Art. 5. — Ministerul Sănătății Publice, autoritățile de sănătate
publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare
nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
București, 4 iulie 2007.
Nr. 1.198.
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ANEXĂ

A PA R AT E P E N T R U A N G I O G R A F I E

I. Instalație fixă de angiografie monoplană cu detector plat și cu braț C, utilizată pentru diagnostic și pentru intervenții
în domeniul vascular și nevascular
Nr. crt.

Județul

Unitatea sanitară

Nr. buc.

1.

București

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București

1

2.

Iași

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Treime” Iași

1

TOTAL:

2

II. Instalație fixă de angiografie monoplană cu detector plat și cu braț C, utilizată pentru diagnostic și pentru intervenții
în cardiologie, cu posibilități de intervenții periferice
Nr. crt.

Județul

Unitatea sanitară

Nr. buc.

Mureș

Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

1

2.

Bihor

Spitalul Clinic Județean Oradea

3.

București

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu” București

1
1

an

el

or

fiz
i

ce

1.

3

rs
o

TOTAL:

tu

Nr. buc.

ra

București

Unitatea sanitară

Spitalul Universitar de Urgență București

1

ii
g

1.

Județul

ăr

Nr. crt.

ite

a

pe

III. Instalație fixă de angiografie biplană cu detector plat, cu un braț C montat pe podea și un braț C suspendat pe
plafon, utilizată pentru diagnostic și pentru intervenții în domeniul cardiac și vascular

1

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

TOTAL:
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