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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Autostrada Arad—Timișoara”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. pentru
finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad—
Timișoara—Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie
2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003, și, în completare,
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în
limita sumelor aprobate cu această destinație.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

el

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Autostrada Arad—Timișoara”, prevăzuți
în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se va face conform Contractului de finanțare dintre România și
Banca Europeană de Investiții, ratificat prin Legea nr. 250/2004
privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și
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București, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.057.

in

fo

GUVERNUL ROMÂNIEI

at

ex

cl

us

iv

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Arad cu profil de
autostradă”, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se va face conform Contractului de finanțare dintre România și
Banca Europeană de Investiții, ratificat prin Legea nr. 250/2004
privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și

Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. pentru
finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad—
Timișoara—Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie
2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003, și, în completare,
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în
limita sumelor aprobate cu această destinație.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.058.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea condițiilor pentru transferul
de capacități energetice de distribuție a energiei electrice
În temeiul art. 9 alin. (2), (8) și (9) și al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și n) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice și în
conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei din data de 30 august 2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
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patrimoniul altui agent economic, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 79 din 27 ianuarie 2006.
Art. 3. — Operatorii economici din cadrul sectorului energiei
electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei vor urmări
respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării.

a

Art. 1. — Se aprobă Procedura privind reglementarea
condițiilor pentru transferul de capacități energetice de distribuție
a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în domeniul Energiei nr. 2/2006 pentru aprobarea
Procedurii privind preluarea de către un titular de licență a unor
capacități energetice de distribuție a energiei electrice aflate în
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p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriș
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București, 30 august 2007.
Nr. 27.
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ANEXĂ

PROCEDURĂ
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privind reglementarea condițiilor pentru transferul de capacități energetice de distribuție a energiei electrice
Revizia I
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

D

es

CAPITOLUL I
Scop

Art. 1. — Prezenta procedură stabilește:
a) condițiile în care o persoană fizică/juridică poate transfera
capacități energetice de distribuție a energiei electrice unei alte
persoane juridice;
b) condițiile în baza cărora Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) avizează realizarea
transferului de capacități.

Art. 2. — Prezenta procedură se aplică de către:
a) solicitant, pentru întocmirea documentației necesare
avizării transferului de capacități;
b) posesor, în cazul în care are licență de distribuție, pentru
notificarea ANRE de modificare a capacităților energetice de
distribuție și/sau pentru modificările necesare aplicării tarifului
de distribuție a energiei electrice;
c) ANRE, în procesul de analiză a solicitării de avizare a
transferului de capacități energetice de distribuție a energiei
electrice.

CAPITOLUL III
Definiții și abrevieri
Art. 3. — Termenii utilizați în prezenta procedură au următoarele semnificații:
autoritate competentă
capacități energetice de distribuție

— Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei — ANRE;
— rețelele electrice și alte echipamente electroenergetice folosite pentru prestarea
serviciului de distribuție a energiei electrice;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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transfer de capacități

f) un precontract din care rezultă condițiile convenite de părți
(solicitant și posesor) pentru realizarea transferului de capacități,
în care se specifică în mod obligatoriu modalitatea de transfer și
prețul de transfer ale capacității energetice, în cazul în care
transferul se realizează prin vânzare-cumpărare;
g) documente conținând evaluările/estimările tehnicoeconomice privind costurile transferului de capacități, cele
asociate lucrărilor de modernizare, ulterioare realizării
transferului de capacități; operatorul principal de distribuție
trebuie să probeze că prin realizarea transferului de capacități
costurile lui de operare și de mentenanță scad;
h) declarația solicitantului prin care acesta se angajează să
mențină accesul posesorului, precum și al utilizatorilor specificați
în lista menționată la lit. c) la rețeaua electrică de distribuție și că
nu va percepe de la niciunul dintre aceștia suportarea totală sau
parțială a costurilor pentru lucrările ce se efectuează din inițiativa
sa, ca urmare a realizării transferului de capacități (modificări de
racorduri/branșamente sau eliberarea ori modificarea avizelor
tehnice de racordare, după caz);
i) consimțământul scris al posesorului/solicitantului din care
să reiasă că este de acord cu modificarea delimitării
patrimoniale, a nivelului de tensiune la care va fi racordat ca
urmare a transferului de capacități în condițiile specificate în
documentația transmisă de către solicitant și a tarifului de
distribuție conform noului nivel de tensiune.
Art. 6. — În cazul în care posesorul este titular al unei licențe
pentru distribuția energiei electrice, acesta trebuie să notifice
ANRE, printr-o scrisoare proprie, intenția sa de a se angaja în
realizarea transferului de capacități, conform prevederilor
licenței de distribuție.
Art. 7. — În cazul în care solicitantul este operator principal
de distribuție a energiei electrice și ANRE a avizat favorabil
transferul de capacități, investițiile rezultate în urma unui transfer
de capacități pot fi incluse în programul de investiții cu
respectarea celorlalte prevederi referitoare la investiții
menționate în metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul
de distribuție a energiei electrice.
Art. 8. — ANRE poate cere solicitantului/posesorului
completarea documentației transmise, dacă aceasta nu conține
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CAPITOLUL IV
Documente de referință

a

Art. 4. — În redactarea prezentei metodologii s-a utilizat drept
document de referință Legea energiei electrice nr. 13/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din
23 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

el
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operator principal de distribuție
a energiei electrice
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— actul juridic civil prin care posesorul transferă solicitantului un folos patrimonial legat
de capacități energetice de distribuție, fără a urmări obținerea unui folos în schimb.
Sunt luate în considerație donația și comodatul;
— persoana fizică/juridică ce deține în proprietate capacități energetice de distribuție a
energiei electrice;
— persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție, care deține o rețea electrică de
distribuție pe care o exploatează, o întreține, o modernizează, o dezvoltă și are în
concesiune exploatarea activităților și serviciului de distribuție a energiei electrice.
Operatorul principal de distribuție distribuie energie electrică la mai mult de
100.000 de clienți.;
— persoana juridică, titulară de licență, ce solicită avizarea de către ANRE a transferului
în proprietatea sa al unor capacități energetice de distribuție a energiei electrice aflate
în proprietatea altei persoane fizice/juridice;
— operațiunea care decurge din încheierea unui contract de închiriere, de vânzarecumpărare sau a unui contract cu titlu gratuit referitor la transferul unui folos
patrimonial legat de capacități energetice de distribuție.
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CAPITOLUL V
Avizarea transferului de capacități
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Art. 5. — În scopul obținerii avizului pentru realizarea
transferului de capacități, solicitantul transmite la ANRE un
dosar care conține următoarele documente:
a) cerere scrisă privind avizarea de ANRE a transferului de
capacități, cu menționarea denumirii, domeniului de activitate și
adresei solicitantului, respectiv ale posesorului, semnată atât de
solicitant, cât și de posesor;
b) lista capacităților energetice de distribuție a energiei
electrice pe care solicitantul intenționează să le preia/posesorul
să le predea, după caz, care va conține:
— date tehnice relevante, de exemplu, tipul
transformatoarelor, liniilor electrice, cablurilor etc., precum și
capacitatea acestora;
— data punerii lor în funcțiune;
— valoarea de inventar a mijlocului fix la data punerii în
funcțiune;
— dacă mijlocul fix respectiv a fost reevaluat și care este
valoarea de inventar după reevaluare;
— durata normală de funcționare;
— valoarea amortizării anuale;
— data recepției lucrărilor la ultima reparație capitală sau
retehnologizare și valoarea acestora;
c) lista utilizatorilor capacităților energetice ale posesorului,
care urmează să fie transferate;
d) scheme electrice monofilare, pe care sunt marcate
punctele de delimitare dintre rețeaua electrică a solicitantului și
rețeaua electrică a posesorului;
e) scheme electrice monofilare, pe care sunt marcate
punctele de delimitare dintre rețeaua electrică a posesorului și
utilizatorii acesteia;
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toate documentele prevăzute la art. 5 sau dacă pentru
finalizarea analizei privind avizarea solicitată sunt necesare
informații suplimentare.
Art. 9. — După caz, în funcție de calitatea și complexitatea
informațiilor prezentate de părți (solicitant și/sau posesor), ANRE
poate decide:
a) să organizeze întâlniri cu reprezentanții împuterniciți de
solicitant și/sau posesor pentru a clarifica anumite aspecte care
reies/nu reies din documentațiile puse la dispoziție;
b) să solicite prezentarea de către solicitant a unui raport
întocmit de un auditor independent privind valoarea de piață a
capacităților energetice pe care intenționează să le cumpere.
Art. 10. — În cazul în care ANRE emite aviz nefavorabil
pentru realizarea transferului de capacități, solicitantul va fi
înștiințat în scris asupra motivelor care au stat la baza acestei
hotărâri.

Art. 12. — În cazul în care prin realizarea transferului de
capacități posesorul care are aprobat/aprobate tarif/tarife pentru
prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice își
modifică volumul capacităților de distribuție a energiei electrice
și/sau punctul de delimitare, acesta trebuie să solicite ANRE, în
termen de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea
transferului, revizuirea tarifului de distribuție prestat
beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.
CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
Art. 13. — Dacă în termen de maximum 30 de zile de la data
solicitării din partea ANRE de completare a documentației
depuse inițial de către solicitant pentru avizarea transferului de
capacități aceasta nu este completată, ANRE emite aviz
nefavorabil, cu anunțarea în scris a solicitantului.
Art. 14. — În cazul emiterii unui aviz nefavorabil pentru
transferul de capacități, dacă totuși acesta se finalizează, orice
investiție sau cost rezultat în urma transferului nu este
recunoscut în calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice.
Art. 15. — Termenul de emitere de către ANRE a avizului
solicitat este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care
este considerată a fi completă documentația depusă la ANRE
pentru solicitarea avizării transferului de capacități.
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Art. 11. — În cazul în care prin realizarea transferului de
capacități posesorul care are aprobat/aprobate prin decizie
tarif/tarife pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei
electrice își încetează activitatea de distribuție, trebuie să solicite
în termen de maximum 10 zile calendaristice de la finalizarea
transferului abrogarea deciziei respective.
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CAPITOLUL VI
Prevederi speciale
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
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ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.244/2006
privind acordarea titlului de parc industrial „Asociației Parcul Industrial Prejmer”
reprezentate de Societatea Comercială „Graells & Llonch Invest” — S.R.L.
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Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administrației publice centrale, ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și
funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 2
alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei
nr. 264/2002,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului administrației și internelor
nr. 1.244/2006 privind acordarea titlului de parc industrial
„Asociației Parcul Industrial Prejmer” reprezentate de Societatea
Comercială „Graells & Llonch Invest” — S.R.L., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 4 aprilie 2006,
se modifică după cum urmează:

— Litera a) a articolului 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) este situat în comuna Prejmer, județul Brașov;”.
Art. II. — În tot cuprinsul ordinului sintagma „Ministerul
Administrației și Internelor” se înlocuiește cu sintagma
„Ministerul Internelor și Reformei Administrative”.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

București, 3 septembrie 2007.
Nr. 287.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizați
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) și ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a
semințelor de consum, cu completările ulterioare,
văzând Lista cu gradatori autorizați propuși de Comisia Națională de Gradare
a Semințelor de Consum,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
în baza referatului de aprobare al Direcției generale implementare politici
agricole,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă Lista cu gradatori autorizați, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă emiterea licenței de gradator persoanelor propuse în
lista prevăzută în anexă.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
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București, 4 septembrie 2007.
Nr. 764.
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ANEXĂ

LISTĂ
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cu gradatori autorizați

Nr.
crt.

Prenumele

CNP

cl
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Numele

Adumitroaie

Ștefan

1540224073520

2.

Dobrincu

Constantin

1620814072621

3.

Ghiduș

Neculai

1561117076522

Micliuc

Mircea

1590829073527

5.

Perdivară

Maura

2571031076523

6.

Pricope

Mariana-Crina

2690319076527

7.

Sofronia

Gelu

1681202073524

8.

Buțurcă

Cristian-Silviu

1700806090075

9.

Vlaicu

Roxana

2741023090023

10.

Irimia

Vasilica

2540927090031

11.

Georgescu

Mariana

2690509511668

12.

Fincă

Victoria-Gabriela

2820413282203

13.

Florescu

Mariana

2660215282228

14.

Anghel

Adrian-George

1610608131211

15.

Beliciu

Vasile

1770807090083

16.

Bucșan

Sorin-Ionuț

1821012360025

17.

Bucur

Valentin

1800805360679

18.

Cobâlă

Maryo

1770515131210

19.

Ismail

Adnan

1740621135609
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Nr.
crt.

Prenumele

CNP

Ismail

Figen

2750829361951

21.

Lungu

Mihail

1601107120660

22.

Petre

Cristian

1771226131219

23.

Roșu

Ștefan

1760125134008

24.

Busu

Nicolae

1810414134209

25.

Caraman

Stelian

1830905134219

26.

Hîrîci

Doina

2680118131285

27.

Asan

Șener-Claudiu

1760712131270

28.

Macariu

Nicoleta

2630128216190

29.

Roșu

Marieta

2560904216196

30.

Seizu

Smaranda

2640702216193

31.

Tudorache

Adriana

2610702216211

32.

Ogrăzeanu

Nicolae

1570507216209

33.

Burciu

Victor

1570217216190

34.

Aneculăesei

Gabriela

2750308373467

35.

Florea

Emil

36.

Pasnicu

Elena

37.

Nistor

Aurica

38.

Burcuș

Nicu-Bogdan

39.

Scurtu

Ioan

40.

Amancei

Elena

41.

Barbu

Măndica

2590119221148

42.

Pârlog

Elena

2570116221161

43.

Hodorogeanu

Petrică

1620628221146

44.

Enache

Elena

2581012221164

45.

Toma

Cornelia

2571203221232

46.

Luca

Mihai-Alexandru

1830923270878

47.

Musteață

Cezar-Andrei

1840306226729

Vornicescu

Felicia

2671006220027

49.

Brînză

Pamfilică

1700903226328

50.

Rîmbu

Ionel

1630223221201

51.

Flencheș

Dumitra

2640817522499

52.

Mate

Iuliu

1460119312953

53.

Mate

Ileana

2520703312983

54.

Mate

Gyula

1850807314035

55.

Rugea

Ana

2601119354733
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20.

fo

Numele

2570630227796
1840604225060
1480808225648
2600606221171
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Centrului Român
pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului
din Transporturi Navale — CERONAV

fiz
i

ce

În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru
Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV și
ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

or

ministrul transporturilor emite următorul ordin:
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Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007
al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din
Transporturi Navale — CERONAV, care funcționează în subordinea Ministerului
Transporturilor, finanțat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din
Transporturi Navale — CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al
acestuia.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de
venituri și cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea
Personalului din Transporturi Navale — CERONAV reprezintă limite maxime.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor
aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din
Transporturi Navale — CERONAV poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul
de realizare a veniturilor.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 556/2007 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2007, se abrogă.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. — Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului
din Transporturi Navale — CERONAV va duce la îndeplinire prezentul ordin.
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Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

București, 23 august 2007.
Nr. 782.
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BUGETUL
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de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007
al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navale

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Nr. 1.226 din 30 iulie 2007
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Nr. 1.771 din 22 august 2007
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ORDIN
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005
privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
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În baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe
periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Mediului și Dezvoltării Durabile și a prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările ulterioare,
ministrul mediului și dezvoltării durabile și ministrul economiei și finanțelor emit următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind
limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2006/310/CE de
modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului
cu privire la exceptările pentru aplicațiile plumbului, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 115 din 28 aprilie 2006,
Decizia Comisiei 2006/690/CE de modificare, în scopul adaptării
la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE privind
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice, cu privire la exceptarea
aplicațiilor plumbului în sticla de cristal, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006,
Decizia Comisiei 2006/691/CE de modificare, în scopul adaptării
la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE privind
limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice, cu privire la exceptarea
aplicațiilor cu plumb și cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006, Decizia
Comisiei 2006/692/CE de modificare, în scopul adaptării la
progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE privind
limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice, cu privire la exceptarea
aplicațiilor cu crom hexavalent, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 283 din 14 octombrie 2006.
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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ANEXĂ

UTILIZĂRILE

plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent, difenili polibromurați (PBB) sau difenileterilor (PBDE)
care sunt exceptate de la prevederile art. 4 alin. (1)
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16. Plumb, în aliaje de lipit care vizează realizarea unei
conexiuni electrice viabile între purtător și substratul
semiconductorului în carcasele de circuit integrat tip Flip Chip.
17. Plumb, în lămpi lineare incandescente cu tuburi acoperite
cu silicat
18. Halogenuri de plumb ca agent radiant în lămpi cu
descărcare de intensitate înaltă (HID), utilizate în aplicații
profesionale de reproducere sau multiplicare.
19. Plumbul ca activator în pulberile fluorescente (cel mult
1% plumb în greutate) din lămpile cu descărcare, când sunt
utilizate ca lămpi pentru bronzat conținând fosfor sub formă de
BSP (BaSi2O5:Pb) sau ca lămpi pentru situații speciale, cum ar
fi pentru multiplicare prin diazoimprimare, litografie, capcane
pentru insecte, procese fotochimice și de conservare conținând
fosfor ca SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]
20. Plumb cu PbBiSn-Hg și PbInSn-Hg în compoziții
specifice ca amestec principal și PbSn-Hg ca amestec auxiliar
în ESL, lămpi foarte compacte cu consum mic de energie
21. Oxid de plumb în sticla utilizată pentru lierea
substraturilor din fața și din spatele lămpilor fluorescente utilizate
pentru ecranele cu cristale lichide (LCD).
22. Plumbul și cadmiul în cerneală tipografică pentru aplicații
ale emailului pe sticla borosilicată
23. Plumbul, ca impuritate, în rotoare Faraday cu granat
ferifer pe bază de pământuri rare, utilizate pentru sisteme de
comunicație pe bază de fibră optică
24. Plumbul în acoperirile terminalelor componentelor finepitch de maximum 0,65 mm, altele decât conectori, cu structura
(internă) terminalelor NiFe, sau plumbul
în acoperirile
terminalelor componentelor fine-pitch de maximum 0,65 mm,
altele decât conectori, cu structura (internă) terminalelor de
cupru
25. Plumbul în aliajele de lipit pentru condensatoarele
discoidale cu lipire în gaură și condensatoarele ceramice plane
multistratificate
26. Oxidul de plumb în ecranele cu plasmă (PDP) și ecranele
cu emisie de electroni pentru conducție de suprafață (SED),
folosite în elemente structurale; mai ales în straturile de
dielectric ale sticlei din față și spate, ale electrodului de bare
colectoare, ale benzilor negre, ale electrodului de direcție, ale
nervurilor de limitare, fritei de etanșare și inelului de sinterizare
și, de asemenea, în pastele de imprimat.
27. Oxidul de plumb din sticla becurilor pentru lămpile Black
Light Blue (BLB)
28. Aliaje de plumb ca aliaje de lipit pentru traductorii utilizați
în difuzoarele de mare putere (proiectate să funcționeze pentru
câteva ore la nivele de putere acustică de 125 dB SPL și mai
mari)
29. Limitele de plumb în sticla de cristal, așa cum sunt
definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind
caracterizarea, clasificarea și marcarea produselor din sticlă
cristal în vederea comercializării acestora, republicată.
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În aplicarea prevederilor art. 5 paragraful 1 lit. a) din Directiva
2002/95/CE, sunt tolerate concentrații maxime de 0,1% în
greutate de plumb, de mercur, de crom hexavalent, de difenili
polibromurați (PBB) sau eteri de difenili polibromurați (DEPB) în
materiale omogene, precum și o concentrație maximă de 0,01%
în greutate de cadmiu în materiale omogene, după cum
urmează:
1. Mercur, în lămpi compacte fluorescente, atunci când
cantitatea acestuia nu depășește 5 mg per lampă.
2. Mercur, în lămpi fluorescente drepte, cu utilizare generală,
atunci când:
a) cantitatea de fosfat halogenat nu depășește 10 mg;
b) cantitatea de trifosfat, cu durată de viață normală, nu
depășește 5 mg;
c) cantitatea de trifosfat, cu durată de viață lungă, nu
depășește 8 mg.
3. Mercur, în lămpi fluorescente drepte, cu utilizare specială
4. Mercur, în alte tipuri de lămpi, care nu au fost menționate
specific în prezenta anexă
5. Plumb, în sticla tuburilor cu raze catodice, în componente
electronice și în tuburi fluorescente
6. Plumb, ca element de aliere în oțel cu conținut de plumb
până la 0,35% în greutate, aliaj cu aluminiu cu conținut de plumb
până la 0,4% în greutate și aliaj de cupru cu conținut de plumb
până la 4% în greutate
7. Plumb, în aliaje de lipit cu temperatură de topire ridicată,
ca de exemplu, aliaje de lipit staniu-plumb având conținut de
plumb mai mare de 85% în greutate, respectiv:
a) plumb, în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare
și matrice de stocare, echipamente ale infrastructurii rețelelor
destinate comutării, semnalizărilor, transmiterii și gestiunii
rețelelor în domeniul telecomunicațiilor;
b) plumb, în piese electronice din ceramică (de exemplu,
dispozitive piezoelectrice).
8. Cadmiu și compușii săi, în contacte electrice sau pentru
cadmiere, cu excepția utilizărilor interzise, potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea
introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate
chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
9. Crom hexavalent, ca anticoroziv pentru sistemele de răcire
din oțel carbon ale frigiderelor cu absorbție
10. DecaBDE în aplicații polimerice
11. Plumb, în cuzineți și semicuzineți din bronz cu plumb
12. Plumb, utilizat în sisteme de conectori cu pini flexibili
13. Plumb, ca material de acoperire pentru inele C ale
modulelor termoconductoare
14. Plumb și cadmiu, în sticla optică și sticla filtrantă
15. Plumb, în aliajele de lipit constând în mai mult de două
elemente pentru conectarea dintre pini și carcasa
microprocesoarelor cu un conținut de plumb cuprins între 80%
și 85% în greutate
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005
privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate
în compoziția produselor cosmetice
În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare, ale art. 6 și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,
văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice
nr. E.N. 8.133 din 31 iulie 2007,
ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
1. La anexa III, Partea 1 „Substanțele care pot fi folosite
numai în anumite condiții și limite de admisibilitate” se
completează după cum urmează:
a) după poziția 97, se introduc patru noi poziții, pozițiile
98—101, cu următorul cuprins:

or
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Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind
categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele
ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 și 71 bis din
26 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:

1

2

an

Domeniul de aplicare

Alte limitări și exigențe

rs
o

0

Concentrația maximă
admisă în produsul
cosmetic finit
3

pe

Denumirea
Substanța/INCI

el

Restricții
Nr.
crt.

Condițiile de folosire și
precauțiile care trebuie
menționate pe etichetă

4

„98.

Acid salicilic1) a) Produse pentru
CAS nr. 69- îngrijirea părului,
72-7
care se
îndepărtează prin
clătire
b) Alte produse

a) 3,0%
b) 2,0%

99.

Sulfiți și
bisulfiți
anorganici3)

a) 0,67% exprimat
în SO2 liber
b) 6,7% exprimat
în SO2 liber
c) 0,45% exprimat
în SO2 liber
d) 0,40% exprimat
în SO2 liber

În alte scopuri decât pentru a inhiba
dezvoltarea microorganismelor în produs.
Acest scop trebuie să reiasă clar din
prezentarea produsului.

100.

Triclorcarban4) Produse care se
(CAS nr.
îndepărtează prin
101-20-2)
clătire

1,5%

Criterii de puritate:
3,3ʼ,4,4ʼ-Tetraclorazobenzen ≤ 1 ppm
3,3ʼ,4,4ʼ-Tetraclorazoxibenzen ≤ 1 ppm
În alte scopuri decât pentru a inhiba
dezvoltarea microorganismelor în produs.
Acest scop trebuie să reiasă clar din
prezentarea produsului.

101.

Piritionat de
Produse care nu se 0,1%
zinc5) CAS nr. îndepărtează prin
13463-41-7
clătire

În alte scopuri decât pentru a inhiba
dezvoltarea microorganismelor în produs.
Acest scop trebuie să reiasă clar din
prezentarea produsului.

5
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a) Produse
oxidante pentru
vopsirea părului
b) Produse pentru
îndreptarea părului
c) Produse
autobronzante
pentru față
d) Alte produse
autobronzante
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A nu se utiliza în preparatele pentru copiii A nu se utiliza la
sub 3 ani, cu excepția șampoanelor.
copiii sub 3 ani2).
În alte scopuri decât pentru a inhiba
dezvoltarea microorganismelor în produs.
Acest scop trebuie să reiasă clar din
prezentarea produsului.

2. La anexa IV, Partea 1 „Lista coloranților admiși (1)”, în
coloana Nr. Index culoare se abrogă poziția 45425.
3. La anexa VI, Partea 1 „Lista conservanților admiși” se
modifică și se completează după cum urmează:
1)

a) la coloana 2 „Substanța” se elimină simbolul „(+)” pentru
pozițiile 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 35, 37, 42 și 47 și se adaugă simbolul „(+)” pentru
poziția 43;
b) Poziția 1 se modifică după cum urmează:

Drept conservant, a se vedea anexa nr. VI, Partea 1, poziția nr. 3.
Numai pentru produsele care ar putea fi utilizate la copiii sub 3 ani și care rămân în contact prelungit cu pielea.
3) Drept conservant, a se vedea anexa nr. VI, Partea 1, poziția nr. 9.
4) Drept conservant, a se vedea anexa nr. VI, Partea 1, poziția nr. 23.
5) Drept conservant, a se vedea anexa nr. VI, Partea 1, poziția nr. 8.”
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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pentru igiena orală: 1,7% (acid); Produse care nu se

— coloana 2 „Substanța” va avea următorul cuprins: „Acid
benzoic (CAS nr. 65-85-0) și sarea sa de sodiu (CAS nr. 532-32-1)”;
— coloana 3 „Concentrația maximă admisă” va avea
următorul cuprins: „Produse care se îndepărtează prin clătire,
cu excepția produselor pentru igiena orală: 2,5% (acid); Produse

0

„1a

îndepărtează prin clătire: 0,5% (acid)”;
c) după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 1a, cu
următorul cuprins:

Nr.
COLIPA

Substanța

Concentrația maximă
admisă

Limitări și cerințe

Condițiile de folosire și precauțiile
care trebuie menționate pe etichetă

1

2

3

4

5

Săruri ale acidului benzoic,
altele decât cele cuprinse la
poziția 1, și esterii acidului
benzoic

0,5% (acid)”

d) la poziția 8, coloana 3 „Concentrația maximă admisă” va
avea următorul cuprins: „Produse destinate îngrijirii părului:
1,0%; Alte produse: 0,5%”;
e) poziția 10 se abrogă;
f) poziția 36 se abrogă;
g) poziția 56 se modifică după cum urmează:
— coloana 3 „Concentrația maximă admisă” va avea
următorul cuprins:
„a) Produse care nu se îndepărtează prin clătire: 0,02%;
b) produse care nu se îndepărtează prin clătire: 0,01%, cu
excepția deodorantelor/antiperspirantelor: 0,0075%”;
— coloana 4 „Limitări și cerințe” va avea următorul cuprins:
„A nu se utiliza în produse pentru îngrijirea orală și a buzelor;
a) A nu se utiliza în preparatele pentru copiii sub 3 ani, cu
excepția produselor pentru baie/gelurilor de duș și șampoanelor;
b) A nu se utiliza în loțiuni și creme de corp*). A nu se utiliza în
preparatele pentru copiii sub 3 ani.”;
— coloana 5 „Condițiile de folosire și precauțiile care
trebuie menționate pe etichetă” va avea următorul cuprins:
a) „A nu se utiliza la copiii sub 3 ani” **); b) „A nu se utiliza la
copiii sub 3 ani”***);
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**) Numai pentru produse, altele decât produsele pentru
baie/geluri de duș și șampoane, care ar putea fi folosite pentru
copiii sub 3 ani;
***) Numai pentru produsele care ar putea fi folosite pentru
copiii sub 3 ani.
Art. II. — Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul
Ministerului Sănătății Publice și autoritățile de sănătate publică
județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Dispozițiile art. I pct. 1 și pct. 3 lit. a), b), c), d) și f)
intră în vigoare la data de 23 martie 2008 și dispozițiile art. I
pct. 2 și pct. 3 lit. e) și g) intră în vigoare la data de 18 octombrie
2008.
Art. IV. — Prezentul ordin transpune prevederile Directivei
Comisiei 2007/17/CE pentru amendarea Directivei Consiliului
76/768/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității
Europene nr. L 82 din 23 martie 2007, și ale Directivei Comisiei
2007/22/CE pentru amendarea Directivei Consiliului
76/768/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității
Europene nr. L 101 din 18 aprilie 2007.
N O T Ă:
Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
*) Se referă la orice produs destinat aplicării pe o suprafață
României, Partea I.
mare a corpului;
p. Ministrul sănătății publice,
Ervin Zoltán Székely,
secretar de stat
București, 31 iulie 2007.
Nr. 1.344.

D

es

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.136/2007
privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală
Având în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu
modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Inspecției sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice nr. E.N. 9.179 din
4 septembrie 2007,
ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice
nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru
cabinetele de înfrumusețare corporală, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I. nr. 484 din 19 iulie 2007, se
modifică după cum urmează:

— Alineatul (1) al articolului 12 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ Art. 12. — (1) Se folosesc numai anestezice autorizate
conform prevederilor legale.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
București, 4 septembrie 2007.
Nr. 1.507.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de eșantionare pentru verificarea respectării condițiilor
privind conținutul de sulf din combustibilii lichizi
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf
din combustibilii lichizi,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 115/2004
privind aprobarea Procedurii de eșantionare pentru verificarea
respectării condițiilor privind conținutul de sulf din combustibilii
lichizi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207
din 9 martie 2004, cu modificările ulterioare.

ce

Art. 1. — Se aprobă Procedura de eșantionare pentru
verificarea respectării condițiilor privind conținutul de sulf din
combustibilii lichizi, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I
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Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

ANEXĂ
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București, 31 august 2007.
Nr. 1.775.
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PROCEDURĂ
de eșantionare pentru verificarea respectării condițiilor privind conținutul de sulf din combustibilii lichizi

rm

SECȚIUNEA A
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1. Operatorii economici care introduc pe piață și/sau
utilizează combustibili lichizi care intră sub incidența Hotărârii
Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din
combustibilii lichizi au următoarele obligații:
a) să verifice conținutul de sulf din combustibilii lichizi în
laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot
de combustibili lichizi introdus pe piață și/sau utilizat;
b) să păstreze înregistrarea tuturor cantităților de combustibili
lichizi introduși pe piață și/sau utilizați, precum și rapoartele de
încercări privind determinarea conținutului de sulf cel puțin un an;
c) să permită prelevarea probelor de combustibili lichizi de
către organismele recunoscute de Ministerul Economiei și
Finanțelor, prin Direcția infrastructura calității și mediu.
2. Prin operator economic se înțelege entitatea care produce,
importă, distribuie sau utilizează combustibili lichizi cărora le
sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/2007.
SECȚIUNEA B

1. În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea
Guvernului nr. 470/2007, Ministerul Economiei și Finanțelor are
obligația de a verifica prin eșantionare respectarea condițiilor
privind conținutul de sulf din combustibilii lichizi.
2. Activitatea de eșantionare constă în prelevarea probelor
de combustibili lichizi și efectuarea încercărilor de determinare
a conținutului de sulf al acestora de către organismele
recunoscute.
Reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi
observatori la prelevarea probelor.
3. Recunoașterea organismelor se face în urma unui proces
de evaluare, bazat pe criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

4. În vederea recunoașterii organismelor care efectuează
activitățile de eșantionare, se organizează în cadrul Ministerului
Economiei și Finanțelor o comisie a cărei componență nominală
se aprobă de către secretarul de stat coordonator al Direcției
infrastructura calității și mediu.
5. Lista organismelor recunoscute se aprobă prin ordin al
ministrului economiei și finanțelor și se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
6. După prelevarea probelor de combustibili lichizi, organismele
recunoscute pentru efectuarea activităților de eșantionare vor
completa un proces-verbal de eșantionare în conformitate cu
modelul prevăzut în anexa nr. 2, care va fi întocmit în
3 exemplare:
— un exemplar pentru Ministerul Economiei și Finanțelor;
— un exemplar pentru organismul recunoscut să efectueze
probele;
— un exemplar pentru operatorul economic de la care s-a
prelevat eșantionul.
7. Organismele recunoscute pentru efectuarea activităților
de eșantionare vor transmite Ministerului Economiei și
Finanțelor rezultatele încercărilor efectuate asupra eșantionului
și o copie a procesului-verbal de eșantionare, în maximum 24 de
ore de la momentul prelevării probei.
8. Metodologia de eșantionare este prevăzută în anexa nr. 3.
9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de
combustibili lichizi se aplică o etichetă ce va conține informațiile
prevăzute în anexa nr. 4.
Informațiile de pe eticheta aferentă probei referitoare la
proveniența acesteia trebuie să fie complete și lizibile. Eticheta
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se aplică pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât
ulterior să nu se desprindă sau să se detașeze ușor.
10. Ministerul Economiei și Finanțelor stabilește care este
numărul minim anual de eșantioane pentru a fi analizate, locul
de unde se vor preleva acestea, precum și organismul
recunoscut care efectuează eșantionarea.
Probele se analizează în maximum 24 de ore din momentul
prelevării. Dacă rezultatele încercărilor nu sunt conforme cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/2007, probele se predau
unui alt organism recunoscut și sunt analizate în timp de
maximum 24 de ore.

Încercările suplimentare efectuate de cel de-al doilea
organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al
organismului care a efectuat primele încercări.
În cazul în care rezultatele încercărilor suplimentare sunt
conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/2007,
cheltuielile aferente acestora sunt suportate de către organismul
recunoscut care a efectuat primele încercări.
11. Organismele recunoscute de Ministerul Economiei și
Finanțelor sunt obligate să dovedească anual intercompararea
rezultatelor încercărilor lor.
12. Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta
procedură.

ANEXA Nr. 1
la procedură

ce
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3. să demonstreze capabilitate proprie de prelevare de
probe, inclusiv mijloace de transport, dotare cu echipamente
corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor conform
metodelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 470/2007
privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi.
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Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească
organismele în vederea recunoașterii:
1. să fie acreditate pentru încercările, domeniul/schemele de
certificare privind calitatea combustibililor lichizi;
2. să dețină asigurare de răspundere civilă;
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de evaluare a organismelor în vederea recunoașterii
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ANEXA Nr. 2
la procedură

PROCES-VERBAL
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de eșantionare în vederea determinării conținutului de sulf
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Nr. ...............................

us

iv

Încheiat astăzi ............................, ora ..........

ex

cl

Operatorul economic .....................................................................................................................................................................
(denumirea completă, adresă, telefon, fax, e-mail)

at

Organismul recunoscut pentru efectuarea activității de eșantionare ...........................................................................................,

tin

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

reprezentat prin ..................................................................................................................................................................................

es

(numele, funcția, nr. legitimație)

D

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi, am
procedat la prelevarea următoarelor probe:
Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Furnizorul

Cantitatea
din care s-a
prelevat proba
(U.M.)

Cantitatea
preluată
(U.M.)

Nr. sigilii
Proba
laborator

Contraproba

Probamartor

Probele au fost prelevate în prezența ...........................................................................................................................................,
(reprezentantul operatorului economic)

care a primit spre păstrare proba-martor introdusă într-un recipient curat și uscat.
Probele reprezentând ....................................................... au fost preluate pentru a fi expediate la laboratorul ................................
(proba și contraproba)

pentru efectuarea încercărilor.

Reprezentantul organismului
recunoscut pentru efectuarea
activității de eșantionare,
............................................

Operator economic,
...................................
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ANEXA Nr. 3
la procedură

METODOLOGIE DE EȘANTIONARE
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Cantitatea de combustibil lichid necesară pentru cele 3 probe
este de 0,6 litri.
Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să
modifice starea probei aflate în păstrarea lor.
Persoana care prelevă proba are responsabilitatea de a
manipula, ambala și transporta proba respectivă de la locul de
prelevare până la laboratorul care efectuează încercările.
Contraproba sigilată se păstrează, timp de minimum 30 de
zile, la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă,
uscată și ferită de praf.
Evidența probelor prelevate se va ține într-un registru special
al laboratorului care efectuează încercările. În registrul special
de evidență se înscriu informațiile menționate pe etichetele
fixate la probele sigilate.
Prelevarea probelor se va face la: rezervor, vagon-cisternă,
autocisternă, compartiment de navă petrolieră, conductă, punct
de branșare.
Prelevarea probelor se realizează:
1. conform metodei de eșantionare și cu aparatură de
eșantionare prevăzută de standardele SR EN 3170:2003 sau
SR EN 3171:2003;
2. cu respectarea normelor de protecție a muncii și a
normelor de prevenire și stingere a incendiilor.
Metodele de referință pentru determinarea conținutului de
sulf din combustibilii lichizi sunt cele prevăzute în art. 16 și 17 din
Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului
de sulf din combustibilii lichizi.
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În vederea determinării conținutului de sulf din combustibilii
lichizi se prelevă 3 probe, identificabile oricând, astfel:
— probă laborator — cantitatea de combustibil lichid
dintr-un lot pentru a da indicații cu privire la calitatea lotului;
— contraprobă — proba care se păstrează de laboratorul de
încercări pentru a fi utilizată în caz de litigiu;
— probă-martor — proba care se păstrează de operatorul
economic.
Destinația acestor probe este: prima este destinată
determinării conținutului de sulf în laboratorul de încercări, a
doua este destinată păstrării în laborator drept contraprobă, iar
a treia este destinată păstrării de către operatorul economic ca
probă-martor.
În toate cazurile, probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii
se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.
Proba-martor și contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu
va fi al operatorului economic verificat, iar celălalt sigiliu va fi al
organismului recunoscut pentru efectuarea activității de
eșantionare.
Înainte de utilizare, recipientele pentru prelevarea probelor
trebuie să fie verificate din punct de vedere al integrității și
etanșeității. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o
garnitură nedeteriorată, rezistentă la combustibil.
Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod
special acestui scop.
Recipientele trebuie să fie curate și uscate și se vor sigila și
eticheta cu o etichetă pe care se vor menționa informațiile
conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
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ANEXA Nr. 4
la procedură

MODEL
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pentru eticheta care însoțește fiecare probă
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Denumirea organismului recunoscut care efectuează activitatea de eșantionare
Proba laborator/Proba-martor/Contraproba
Nr. sigiliu ...............

tin

at

Loc pentru sigiliu

es

Nr. și data procesului-verbal de eșantionare

D

Denumirea produsului ...............................................................................................................................................................
Numărul de identificare al lotului din care s-a prelevat proba și cantitatea aferentă acestuia ....................................................
Numărul de identificare pentru: rezervor, vagon-cisternă, autocisternă, compartiment de navă petrolieră, conductă, punct
de branșare .............................................................................................................................................................................................
Operatorul economic de la care s-a prelevat proba ....................................................................................................................
Persoana care prelevă proba,
................................................

Reprezentantul operatorului economic,
...............................................................

(numele, funcția, semnătura și ștampila)

(numele, funcția, semnătura și ștampila)
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