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DECRET
privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Mare Cruce
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 și
ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,
cu ocazia întronizării ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în semn de înaltă apreciere a contribuției sale la
promovarea valorilor culturale și spirituale ale ortodoxiei românești în Europa, la dezvoltarea lucrării sociale a Bisericii Ortodoxe
Române și la dialogul interconfesional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul național Steaua României
în grad de Mare Cruce Preafericitului Părinte dr. Daniel Ciobotea,

Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 28 septembrie 2007.
Nr. 877.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004
privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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c) Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
d) Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
e) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
f) Ministerul Sănătății Publice;
g) Avocatul Poporului;
h) Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Protecția Drepturilor Copilului din România.
(2) Lucrările Consiliului sunt conduse de secretarul de stat
al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.”
5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 81,
exclusiv demnitarii.”
6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la
prezenta hotărâre.
7. În cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii,
Solidarității Sociale și Familiei” se înlocuiește cu sintagma
„Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse”.
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind
atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004,
cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind
atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 3 litera a), după punctul 3 se introduce un
nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
„31. monitorizează respectarea drepturilor copilului și
propune Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
celorlalte autorități centrale sau locale luarea măsurilor care se
impun;”.
2. La articolul 3 litera b), punctul 3 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„3. evaluează modul de implementare a standardelor minime
obligatorii și licențiază serviciile destinate prevenirii separării
copilului de părinții săi, precum și serviciile destinate protecției
speciale a copilului, organizate, în condițiile legii, de către
autoritățile publice sau organismele private acreditate; asigură
evidența acestor servicii la nivel național;”.
3. La articolul 3 litera b), punctul 4 se abrogă.
4. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 62. — (1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant
al următoarelor instituții și organisme:
a) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului — secretar de stat;
b) Oficiul Român pentru Adopții;

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția
Drepturilor Copilului,
Mioara Bogdan
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 26 septembrie 2007.
Nr. 1.168.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004)

Numărul maxim de posturi 81, exclusiv demnitarii
S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului
SECRETAR DE STAT

Consiliul de
coordonare
Subsecretar de stat
Cabinet
demnitar

Corpul de
control*)

Compartiment
audit

Compartiment
presă
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o

Direcția economică

Direcția politici
strategii

Serviciul juridic
și contencios
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Direcția monitorizare

Biroul
achiziții
publice
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Serviciul
afaceri
europene
și relații
internaționale
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Secretar general

Compartiment
resurse umane

Compartimentul
relații cu
publicul

Birou
programe

Unitatea de
management a
proiectului**)
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*) Funcționează la nivel de serviciu.
**) Funcționează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului,
pe lângă Direcția politici strategii.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

D

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe Dunăre în sectorul românesc
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de navigație pe Dunăre în Fluvială a Dunării de Jos” Galați și Autoritatea Navală Română
sectorul românesc, cuprins între km 1.075 și rada Sulina, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Art. 2. — Direcția generală transport naval din cadrul României, Partea I, și intră în vigoare după 30 de zile de la
Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă „Administrația publicare.
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
București, 24 august 2007.
Nr. 787.
*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru
vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor
şi turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice
efectuate de Autoritatea Feroviară Română — AFER
În temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române — AFER,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române — AFER, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite prezentul ordin.
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feroviare. Valoarea tarifului aferent activităţii de elaborare norme
şi normative tehnice feroviare aprobate prin ordin al ministrului
transporturilor şi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% la
valoarea producţiei fizice pentru care se asigură inspecţia
tehnică. Valoarea tarifului aferent activităţii de inspecţie tehnică
este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea
producţiei fizice pentru care se asigură inspecţia tehnică.”
3. Tabelele nr. 1—3 se modifică și se înlocuiesc cu
tabelele nr. 1—3 prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi în Buletinul AFER.
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Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului nr. 137/2003 privind aprobarea
tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de
Autoritatea Feroviară Română — AFER, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 29 august 2003, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Alineatul 1 al articolului 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Tariful orar este de 15 euro pentru prestaţiile de
servicii efectuate de AFER pentru operatorii economici, plătibil
în lei la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României,
valabil în ziua plăţii.”
2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Tariful proporţional se aplică pentru activităţile de
inspecţie tehnică şi elaborare norme şi normative tehnice
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p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat

București, 24 august 2007.
Nr. 791.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ
Tabelul nr.1

Nr.
crt.

1

Denumirea
activității/produselor/serviciilor

Numărul
de ore

Certificare produse și autorizare furnizori feroviari

Norma timp Autorizare furnizori
feroviari/Norma timp Omologare
tehnică/Agrement tehnic

Construcția și repararea instalațiilor de centralizare electronice

78/45

1.2

Fabricarea și repararea locomotivelor

78/40

1.3

Construcția și repararea lucrărilor de artă

78/26

1.4

Construcția și repararea instalațiilor SCB, TTR, IFTE

78/26

1.5

Fabricarea și repararea vagoanelor de călători, rame automotor

78/35

1.6

Fabricarea și repararea vagoanelor de marfă, alte vehicule

78/30

1.7

Fabricarea și repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente
electrice/electronice, aparate de frână, motoare, compresoare)

1.8

Întreținerea curentă a materialului rulant

1.9

Spălarea vagoanelor-cisternă

1.10

Construcția, întreținerea și repararea CF în execuție mecanizată

58/22

1.11

Fabricarea și repararea pieselor de schimb implicate funcțional în siguranța
circulației

58/22

1.12.

Spălarea-dezinfectarea vagoanelor de marfă

1.13

Salubrizarea vagoanelor de dormit și a cușetei

1.14

Extragerea și prepararea pietrei sparte

1.15

Salubrizarea vagoanelor de călători

1.16

Fabricarea și repararea pieselor de schimb neimplicate funcțional în siguranța
circulației

1.17

Întreținerea clădirilor

1.18

Salubrizarea stațiilor

1.19

Întreținerea și repararea CF în execuție manuală

39/15

Furnizarea de servicii de proiectare, expertizare şi consultanţă în domeniul
feroviar

78/26

1.21

Furnizarea de studii topografice şi geotehnice

78/26

1.22

Produse obţinute prin prelucrarea lemnului (traverse, dibluri, stâlpi)

58/22

78/26
58/22
58/22

58/22
58/22
58/22
39/15
58/22

1.20**)

2
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1.1

39/15
39/15

Licențierea operatorilor de transport feroviar

2.1

Verificarea documentelor și acordarea licenței de transport feroviar pentru
operatorii de transport feroviar de mărfuri

110

2.2

Verificarea documentelor și acordarea licenței de transport feroviar pentru
operatorii de transport feroviar de călători

130

2.3

Verificarea documentelor și acordarea licenței de transport feroviar pentru
operatorii de transport feroviar de marfă și călători

170

2.4

Acordarea autorizației speciale pentru transportul urban cu metroul

130

2.5

Verificarea deținerii resurselor financiare și logistice în vederea obținerii
licenței de transport feroviar

80

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Denumirea
activității/produselor/serviciilor

Numărul
de ore

2.6

Verificarea documentelor în vederea acordării licenţei de transport feroviar
pentru prestaţii de transport care constau numai în tracţiunea trenurilor

100

2.7

Verificarea documentelor în vederea acordării licenţei de transport feroviar
pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes
public şi/sau în interes propriu)

90

3

Certificarea de siguranţă
Certificatul de siguranţă — partea A (evaluarea sistemului de management al
siguranţei al operatorilor feroviari )

3.1.1

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei în vederea eliberării certificatului de siguranţă
partea A pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători
desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu)

80

3.1.2

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei în vederea eliberării certificatului de siguranţă
partea A pentru servicii de transport feroviar tip B (transport feroviar de marfă
desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu)

96

3.1.3

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei în vederea eliberării certificatului de siguranţă
partea A pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în
interes public sau în interes public şi propriu)

48
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3.1

ite

Certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip A şi
tip B

ra

tu

3.2

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B
pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători
desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) şi tip B (transport feroviar
de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), pentru trase ce
însumează mai puţin de 50 km

3.2.2

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B
pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători
desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) şi tip B (transport feroviar
de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), pentru trase ce
însumează între 51 şi 200 km

3.2.3

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B
pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători
desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) şi tip B (transport feroviar
de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), pentru trase
mai mari de 200 km

3.2.4

Evaluarea documentelor pentru introducerea de material rulant motor în
anexa II a certificatului de siguranţă partea B pentru servicii de transport
feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau
în interes propriu) şi tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes
public şi/sau în interes propriu)

60

90

3.3
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108

5

Certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C

3.3.1

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B
pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes
public sau în interes public şi propriu)

48

3.3.2

Evaluarea documentelor în vederea eliberării anexei I la certificatul de
siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră
feroviară în interes public sau în interes public şi propriu) prin completarea cu
noi zone de manevră

7
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Nr.
crt.

3.3.3

Denumirea
activității/produselor/serviciilor

Evaluarea documentelor pentru eliberarea unei noi anexe II la certificatul de
siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră
feroviară în interes public sau în interes public şi propriu), ca urmare a
introducerii de locomotive

3.4

Se abrogă

3.5

Se abrogă

4
4.1

Numărul
de ore

35 euro/locomotivă

Autorizarea de siguranţă a structurilor teritoriale ale
administratorului/gestionarului de infrastructură
Autorizaţia de siguranţă — partea A (evaluarea sistemului de management al
siguranţei) a unei structuri teritoriale a administratorului/gestionarului de
infrastructură
Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă —
partea A

40

4.1.2

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă
partea B, pentru secţii de circulaţie neinteroperabile ce însumează mai puţin
de 50 km

4.1.3

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B,
pentru secţii de circulaţie neinteroperabile ce însumează între 51 şi 100 km

4.1.4

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B,
pentru secţii de circulaţie neinteroperabile ce însumează între 101 şi 150 km

4.1.5

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B,
pentru secţii de circulaţie neinteroperabile ce însumează între 151 şi 200 km

4.1.6

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B,
pentru secţii de circulaţie neinteroperabile ce însumează peste 200 km

24

32
40

48

60

Se abrogă

es

Licența de intermediere a activității de transport pe calea ferată

D
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4.1.1

5.1

Verificarea documentelor si acordarea licenței de intermediere a activității de
transport pe calea ferată

6

Autorizarea lucrărilor de construcție de căi ferate și darea în exploatare

80

6.1

Lucrări la instalațiile SCB, TTR, IFTE

168/200

6.2

Traversări denivelate și la nivel cu calea ferată

6.3

Lucrări la infrastructura căii ferate — lucrări de artă și terasamente

168/200

6.4

Lucrări la infrastructura căii ferate — lucrări de protecție și consolidare

140/200

6.5

Lucrări la suprastructura căii ferate — linii curente și directe din stații

168/200

6.6

Lucrări la suprastructura căii ferate — restul liniilor din stații

140/180

6.7

Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF

6.8

Racorduri căi ferate private la rețeaua publică — sistematizarea căilor ferate
private

140/180

6.9

Lucrări la construcțiile tehnologice din stații și linii curente

95/135

168/—

140/—

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Denumirea
activității/produselor/serviciilor

Numărul
de ore

6.10

Alte construcții și instalații amplasate în zona de protecție

6.11

Lucrările cu caracter experimental din stații sau linii curente

6.12

Scoaterea din exploatare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998,
republicată, cu modificările și completările ulterioare)

7
7.1
8

95/—
140/180
95/—

Eliberarea autorizației pentru centre de instruire
Autorizarea centrelor de instruire

50

Atestarea dispozitivelor speciale și standurilor
— Standuri pentru verificarea pneumatică a etanșeității semiacuplurilor de aer,
robinetelor, rezervoarelor
— Standuri pentru probarea hidraulică de rezistență

10

8.2

— Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al roților
— Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie
— Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tracțiune/legare/ciocnire
— Standuri pentru probarea elementelor de robinetărie specifice transportului
de mărfuri periculoase
— Standuri pentru probarea, reglarea presostatelor, termostatelor
— Standuri pentru etalonarea manometrelor
— Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici și
electromagnetici
— Standuri pentru probarea supapelor de siguranță, evacuare și alimentare
întârziată

8.3

— Standuri pentru probarea injectoarelor
— Standuri pentru încercări la șoc ale saboților
— Standuri pentru încercarea la tracțiune a axelor triunghiulare și a barelor de
tracțiune
— Standuri pentru încercarea aparatelor de ciocnire, tracțiune și legare
— Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice/CUS, pulberi
magnetice, lichide penetrante etc.)
— Standuri pentru probarea, reglarea releelor, elementelor de reglare și
comandă, amplificatoarelor de relee
— Standuri pentru rezistența electrica a osiei montate
— Standuri pentru probarea valvelor de descărcare, ventilelor antipatinaj,
ventilelor de cântărire, releelor reglabile, regulatoarelor de presiune

13

8.4

— Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie
— Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune
— Standuri pentru probe finale la instalația de frână (standuri fixe și mobile)
— Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate, axelor
cardanice
— Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune,
antipatinaj, de combustibil
— Standuri pentru probarea pompelor de injecție, de ulei
— Standuri pentru probarea atacurilor de osie, reductoarelor

14

8.5

— Standuri pentru probarea electrocompresoarelor
— Standuri pentru boghiuri sub sarcină
— Standuri pentru probarea amortizoarelor
— Standuri pentru probarea instalațiilor DSV, vitezometrelor, vitezografelor
— Standuri pentru probarea mașinilor electrice pentru servicii auxiliare
— Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare

15

12
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Nr.
crt.

Denumirea
activității/produselor/serviciilor

Numărul
de ore

— Standuri pentru verificarea instalației INDUSI
— Standuri pentru probarea mașinilor electrice de tracțiune
— Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2, releelor de
presiune DU15, KR2, triplei valve ordinare V5
— Standuri pentru verificarea finală a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate
controlată)
— Standuri pentru verificarea componentelor electrice, pneumatice, hidraulice
(standuri multifuncționale)

16

8.7

— Standuri pentru distribuitoare de aer HIK, KE
— Standuri pentru verificarea gabaritelor

17

8.8

— Standuri pentru măsurarea șasiurilor și cutiilor
— Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz
— Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate

18

8.9

— Standuri pentru măsurarea cadrelor de boghiuri
— Standuri pentru verificări finale la instalații electrice
— Standuri pentru probarea turbosuflantelor, compresoarelor (proba de tip)
— Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice
— Standuri pentru măsurarea/reglarea sarcinilor statice pe roți și osii

19

8.10

— Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice
— Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice, electrice, hidraulice
(standuri multifuncționale)
— Standuri pentru probarea motoarelor diesel

8.11

Dispozitive relativ simple, tip calibru-șablon pentru verificarea cotei qr

8.12

Dispozitive tip șablon și dispozitive cu cel mult două caracteristici proprii și cel
mult două caracteristici măsurate

5

8.13

Dispozitiv pentru măsurarea dimensiunilor buzei roții/bandajului

6

8.14

— Tipar de măsurat calea
— Cărucior de măsurat calea, dispozitiv pentru măsurat uzura șinei

20

4
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Autorizarea laboratoarelor de încercări produse feroviare
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8.6

Laboratoare cu până la 10 încercări

44

9.2

Laboratoare cu 11-25 de încercări

72

9.3

Laboratoare cu peste 25 de încercări

9.4

Eliberarea unei noi autorizații ca urmare a extinderii listei de încercări
autorizate

10

Autorizarea/atestarea personalului

D
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tin

at

ex

9.1

96
10/tip de încercare
Număr de ore/persoană examinată

10.1

Examinarea în vederea autorizării personalului cu responsabilități în siguranța
circulației

2

10.2

Examinarea în vederea atestării personalului de instruire/personalului
responsabil în siguranța circulației

2

11

Alte activități de certificare, autorizare, atestare, expertize tehnice,
avizare documentații, încercări de laborator, acordare de avize și
agremente, recepție tehnică, cercetare științifică, microproducție,
autorizare personal CTC, alte activități

12

Verificarea dosarului şi a caracteristicilor subsistemului conform
prescripţiilor tehnice prevăzute pentru utilizarea constituenţilor de
interoperabilitate

12.1

Punerea în funcţiune a unui subsistem structural: infrastructură, energie,
comandă, control şi semnalizare, exploatare şi gestiune a traficului

volumul de activitate se stabilește
prin contract

78
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Tabelul nr. 2

P R E S TA Ț I I L E S P E C I F I C E

efectuate de AFER, pentru care aplică tariful fix
Nr.
crt.

Denumirea
prestației

Tariful
— euro —

Emiterea autorizaţiei, certificatului, atestatului, licenţei, permisului sau a unor anexe noi
ale acestor documente

2

Supravegherea prin acțiuni de control și inspecție de stat a gestionarilor de
infrastructură feroviară (tarif/km linie desfășurată)

29,25

Investigarea accidentelor şi incidentelor feroviare, inclusiv a defecţiunilor tehnice ale
subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate pentru administratorii de
infrastructură feroviară (tarif/km linie desfăşurată)

1,95

3

Supravegherea prin acțiuni de control și inspecție de stat a gestionarilor de
infrastructură destinată transportului cu metroul (tarif/km linie desfășurată)

494

4

Supravegherea prin acțiuni de control si inspecție de stat a operatorilor feroviari de
transport de călători (tarif/1.000 tren km)

7,15

Investigarea accidentelor şi incidentelor feroviare, inclusiv a defecţiunilor tehnice ale
subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate pentru operatorii feroviari
de transport călători (tarif/1.000 tren km)

20

0,47

Supravegherea prin acțiuni de control și inspecție de stat a operatorilor feroviari de
transport de marfă (tarif/1.000 tren km)

14

pe
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5
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or

4.1

fiz
i

2.1

ce

1

Investigarea accidentelor şi incidentelor feroviare, inclusiv a defecţiunilor tehnice ale
subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate pentru operatorii feroviari
de transport marfă (tarif/1.000 tren km)

6

Eliberarea autorizației tehnice pentru materialul rulant, eliberarea avizului tehnic pentru
prelungirea duratei normale de funcționare a vehiculelor feroviare

0,93

8

Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel și vagoane de călători

195

6.2

Vagoane de marfă

47

6.3

Alte tipuri de material rulant

us
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in

fo

rm

6.1

cl

Eliberarea certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate pentru:

94
*)

Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel

7.2

Vagoane de călători și alte tipuri de material rulant

120

7.3

Vagoane de marfă

50
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7.1

180

D

7

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

5.1

Autorizarea din punct de vedere tehnic a stațiilor de cale ferată
8.1

Stații de categoria I și specială

2.160

8.2

Stații de categoria a II-a

1.500

8.3

Stații de categoria a III-a

960

8.4

Stații de categoria a IV-a

540

8.5

Halte de mișcare

240

9

Activități de instruire în domeniul feroviar (tarif/oră/cursant)

10

Valorificarea normelor şi normativelor tehnice feroviare aprobate prin ordin al ministrului
transporturilor, care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I
(tarif/pag.)

3

10.1

Norme tehnice feroviare nou elaborate

10

10.2

Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor existente

8

10.3

Metodologii, specificaţii tehnice, ghiduri

6

10.4

Prescripţii tehnice

2
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Denumirea
prestației

Nr. crt.

Tariful
— euro —

11

Auditarea sistemelor de management al calității și mediului (volumul de activitate se
stabilește, de comun acord cu beneficiarul, prin contract) (euro/oră)

12

Certificarea şi autorizarea de siguranţă

20

12.1

Evaluarea documentelor pentru eliberarea unor noi anexe I şi/sau II la certificatul de siguranţă
partea B pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes public sau
în interes public şi propriu), ca urmare a scoaterii uneia sau mai multor zone de manevră sau de
material rulant motor

20

12.2

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă partea B ca
urmare a restrângerii activităţii de pe secţiile de circulaţie neinteroperabile

20

Punere în funcţiune material rulant; codificare pentru înscriere în certificatul de
siguranţă; înregistrare, evidenţă şi gestiune în registrul naţional de înmatriculare pentru
vehicule feroviare

14

Curs de pregătire profesională a consilierului de siguranţă pentru transportul pe căile
ferate a mărfurilor periculoase

ce

13

2 euro/
vehicul motor
1 euro/
vehicul remorcat

or

fiz
i

360 euro/cursant
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*) Pentru materialul rulant aflat în exploatare, înscris în parc, la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor tarife, valorile pentru eliberarea
certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. 7.1, 7.2, 7.3.

rm

ăr

Tabelul nr. 3

ACTIVITĂȚI REPETITIVE

iv

in

fo

pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestația inițială
Denumirea
activității

1

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare
tehnică şi a agrementului tehnic feroviar

2

Vizarea periodică a atestatului tehnic/autorizației pentru standuri,
dispozitive speciale sau laboratoare

70% din tariful aprobat
pentru acordarea atestatului/autorizației

3

Vizarea anuală a autorizaţiei tehnice de furnizor feroviar

70% din tariful aprobat
pentru eliberarea autorizaţiei

4

Verificarea respectării cerințelor si vizarea periodică a autorizației
tehnice pentru stațiile de cale ferată

70% din tariful aprobat
pentru acordarea autorizației

5

Vizarea periodică a autorizației pentru centrele de instruire,
perfecționare, calificare sau autorizare a personalului

70% din tariful aprobat
pentru acordarea autorizației

6

Certificatul de siguranţă — partea A (evaluarea sistemului de
management al siguranţei)

6.1

D

es

tin

at

ex

cl

us

Nr.
crt.

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea unui nou certificat
de siguranţă pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar
de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B
(transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes
propriu) şi tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în
interes public şi propriu) şi a unei noi autorizaţii de siguranţă ca urmare
a modificării datelor de identificare a agentului economic

Tariful

60% din tariful aprobat
pentru acordarea certificatului/
agrementului

25% din tariful aprobat
pentru activitatea iniţială

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

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 672/2.X.2007

Nr.
crt.

7

Denumirea
activității

Tariful

Certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport
feroviar tip A şi tip B

7.1

Evaluarea documentelor pentru introducerea în anexa I la certificatul de
siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip A (transport
feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu)
şi tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în
interes propriu) de noi secţii de circulaţie

35% din tariful aprobat
pentru eliberarea certificatului deţinut

7.2

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei/acceptarea dispoziţiilor adoptate de
administratorul/gestionarul de infrastructură (în vederea vizării periodice
a certificatului de siguranţă partea A şi/sau partea B)

50% din tariful aprobat
pentru eliberarea certificatului
de siguranţă

ce

Autorizaţia de siguranţă — partea A (evaluarea sistemului de
management de siguranţă)

fiz
i

8

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de
siguranţă partea B ca urmare a extinderii activităţii de pe secţiile de
circulaţie neinteroperabile

35% din tariful aprobat
pentru eliberarea autorizaţiei
pe distanţa respectivă

8.2

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de
management al siguranţei/acceptarea dispoziţiilor adoptate de
administratorul/gestionarul de infrastructură (în vederea vizării periodice
a autorizaţiei de siguranţă partea A şi/sau partea B)

9.

Eliberarea unei noi licențe, autorizații, atestat, certificat sau carte
de identitate din cauza pierderii sau distrugerii celei eliberate
anterior

10

Eliberarea unei noi licenţe, autorizaţii, atestat sau certificat, din
cauza anulării, retragerii sau suspendării celui eliberat anterior

11

Eliberarea unei noi autorizații, atestat sau certificat, în cazul
modificării denumirii/statutului agentului economic,
încercărilor/examinărilor etc.

12

Activităţi de reevaluare, repetare a examinărilor, în vederea
eliberării atestatelor, autorizaţiilor, certificatelor, licenţelor, ca
urmare a neconformităţilor constatate

35% din tariful aprobat
pentru activitatea iniţială

13

Avizarea documentației modificate ca urmare a observațiilor AFER

35% din tariful aprobat
pentru activitatea inițială

14

Examinarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării
licenţei, în vederea acordării vizei periodice

70% din tariful aprobat
pentru acordarea licenţei

15

Eliberarea unei licenţe temporare ca urmare a
suspendării/retragerii celei eliberate anterior

50% din tariful aprobat
pentru acordarea licenţei

16

Eliberarea unei noi licenţe ca urmare a modificării
denumirii/situaţiei juridice a operatorului de transport feroviar

35% din tariful aprobat
pentru acordarea licenţei

17

Eliberarea unei noi licenţe ca urmare a modificării domeniului
serviciilor de transport

50% din tariful aprobat
pentru acordarea licenţei

18

Activitatea de verificare a modificărilor documentaţiei care a stat la
baza eliberării unei licenţe

35% din tariful aprobat
pentru acordarea licenţei

19

Verificarea eliminării neconformităţilor care au stat la baza
suspendării licenţei

35% din tariful aprobat
pentru acordarea licenţei

50% din tariful aprobat
pentru eliberarea autorizaţiei
de siguranţă

30% din tariful aprobat
pentru acordarea documentului
respectiv
100% din tariful aprobat pentru
acordarea documentului respectiv
35% din tariful aprobat
pentru activitatea inițială
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aplicarea măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole
pentru campania viticolă 2007—2008

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Având în vedere prevederile:
• Regulamentului (CE) nr. 927/2007 de introducere a unei măsuri tranzitorii privind tratamentul produselor secundare
vitivinicole prevăzut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 pentru anul viticol 2007—2008 pentru România;
• art. 27 pct. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole;
• art. 50 și 51 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.623/2000 de stabilire a modalității de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței;
• Regulamentului (CE) nr. 884/2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de însoțire a transporturilor
de produse vitivinicole și evidențele obligatorii în sectorul vitivinicol;
• Regulamentului (CE) nr. 1.282/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999
privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește strângerea de informații pentru identificarea produselor vinicole
pentru controlul pieței vitivinicole și de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.623/2000;
• Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de însoțire a
transporturilor de produse vitivinicole și evidențelor obligatorii în sectorul vitivinicol;
• Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidență a
producției vitivinicole: declarații de stocuri, declarații de recoltă și declarații de producție;
• art. 29 alin. (1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, cu modificările
și completările ulterioare;
• art. 111 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei
și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
văzând Referatul de aprobare nr. 591 din 22 august 2007 al Oficiului Național al Viei și Vinului,

fo

rm

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 2. — Procedura de punere în aplicare a măsurii de
retragere sub control a subproduselor vitivinicole este prevăzută
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
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Art. 1. — Pentru campania viticolă 2007—2008, persoanele
fizice sau juridice ori grupurile de persoane care procesează
struguri pentru vin au obligația de a aplica prezenta măsură de
retragere sub control a subproduselor vitivinicole până la data
de 31 iulie 2008.

București, 10 septembrie 2007.
Nr. 796.

ANEXĂ

PROCEDURA
de punere în aplicare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole
CAPITOLUL I
Definiții
1.1. Retragerea sub control a subproduselor vitivinicole —
măsura prin care producătorii sunt obligați să gestioneze distinct
subprodusele rezultate la vinificare (drojdia și tescovina) pentru
a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri, conform prevederilor
prezentului ordin.
1.2. Denaturarea drojdiei de vin — acțiunea de adăugare a
unei substanțe străine în drojdia de vin, astfel încât din produsul

rezultat să nu mai poată fi extras un vin apt pentru consumul
uman.
1.3. Drojdia de vin — reziduul care se depune după
fermentația alcoolică și în timpul stocării vinului în recipienți sau
care rezultă în urma aplicării tratamentelor autorizate, precum și
la filtrarea ori centrifugarea vinului.
1.3.1. Se consideră drojdie de vin și reziduul depus în
recipienții cu must de struguri după tratamente autorizate sau
în timpul stocării, precum și reziduul obținut la filtrarea ori
centrifugarea mustului.
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2.1. Producătorii care obțin o cantitate mai mare de 10 hl de
vin și/sau must sunt obligați să depună și să înregistreze, în
conformitate cu art. 29 alin. (1) din Legea viei și vinului în
sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, cu
modificările și completările ulterioare, declarația de stocuri,
recoltă și producție la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare
rurală județene și a municipiului București, denumite în
continuare DADR, compartimentul inspecții.
2.2. Producătorii prevăzuți la pct. 2.1 au obligația de a
retrage întreaga cantitate de subproduse vitivinicole rezultate în
urma procesului de vinificare, potrivit obligației minime de
retragere sub control, ce se acoperă prin tescovină și drojdie,
exprimate în volume grade alcool și hl.
2.3. Implementarea sistemului de retragere sub control a
subproduselor vitivinicole (drojdie și tescovină) la producători se
face de către DADR județene și a municipiului București, prin
compartimentele de implementare.
2.4. Producătorii care înstrăinează mustul, mustul concentrat
și/sau mustul concentrat rectificat nu au obligația prevăzută la
pct. 4.2.
2.5. Producătorii care achiziționează mustul, mustul
concentrat și/sau mustul concentrat rectificat au obligația
prevăzută la pct. 4.2.
2.6. Producătorii care produc vinuri spumante sunt exceptați
de la obligația prevăzută la pct. 4.2, pentru cantitățile
corespunzătoare vinurilor spumante produse.

a

CAPITOLUL II
Persoanele care au obligația aplicării măsurii
de retragere sub control

3.3. În cazul în care caracteristicile minime determinate ale
subproduselor sunt mai mici decât cele prevăzute la pct. 3.1
și/sau 3.2, producătorii au obligația de a completa cu vin aceste
subproduse, până la limita minimă prevăzută de prezentul ordin.
3.4. Obligația de retragere sub control a subproduselor
(% volum și hl) se determină în funcție de tăria alcoolică minimă
pe fiecare zonă viticolă și categoria de calitate și culoare a
vinului obținut, astfel:
3.4.1. tăria alcoolică minimă pe zonele viticole din România:
a) zona viticolă B: 8,5% vol.;
b) zona viticolă C I a: 9% vol.;
c) zona viticolă C II: 9,5% vol.;
3.4.2. cantitatea de alcool conținută de subprodusele
vitivinicole va fi de cel puțin:
a) 10% din volumul de alcool conținut în vinul de masă alb,
roz, roșu și vinul DOC roșu;
b) 7% din volumul de alcool conținut în vinul DOC alb.
3.5. Cantitatea minimă de subproduse ce trebuie supuse
retragerii sub control se determină astfel:
• cantitatea de vin obținută (hl) x tăria alcoolică (în funcție de
zona viticolă prevăzută la pct. 3.4.1) = X (hl și % vol. alcool);
• X (volum și hl) x procentul (prevăzut la pct. 3.4.2) = Y,
cantitatea minimă de suproduse vinicole ce trebuie retrasă sub
control (hl și % vol. alcool).
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CAPITOLUL III
Cerințe privind caracteristicile minime determinate
ale subproduselor vitivinicole care fac obiectul măsurii
3.1. Tescovina proaspătă rezultată în urma procesului de
vinificație, care va fi supusă măsurii de retragere sub control,
trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime
privind tăria alcoolică potențială:
a) 2,1 litri alcool pur la 100 kg de tescovină în cazul vinurilor
albe DOC;
b) 3 litri alcool pur la 100 kg de tescovină în celelalte cazuri.
Este interzisă suprapresarea tescovinei proaspete.
3.2. Drojdia de vin rezultată în urma procesului de vinificație,
care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să
îndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria
alcoolică:
a) 3,5 litri alcool pur la 100 kg de drojdie de vin în cazul
vinurilor albe DOC;
b) 5 litri alcool pur la 100 kg de drojdie de vin în celelalte
cazuri.
Este interzisă suprapresarea drojdiei de vin.

CAPITOLUL IV
Modalitatea și procedurile de retragere sub control
a subproduselor vitivinicole

ite

1.4. Tescovina — reziduul fermentat sau nefermentat obținut
la presarea strugurilor proaspeți.
1.5. Producătorul — orice persoană fizică ori juridică sau
orice grupare de astfel de persoane care produce vin din struguri
proaspeți, din must de struguri, din must de struguri parțial
fermentat sau din vin nou aflat încă în fermentare, din producția
proprie ori din achiziții.
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4.1. Modalități de retragere sub control a tescovinei
4.1.1. Retragerea sub control a tescovinei se face prin:
a) folosirea acesteia la furajarea animalelor:
b) obținerea compostului pentru fertilizarea terenurilor
agricole;
c) separarea semințelor în vederea obținerii uleiului;
d) distilarea pentru obținerea de rachiu din tescovină sau a
alcoolului;
e) exportul în țări terțe UE;
f) livrarea către un incinerator autorizat;
g) livrarea la o groapă ecologică autorizată;
h) orice alte proceduri prin care tescovina nu mai poate fi
folosită în vinificație.
4.1.2. Producătorii au obligația de a notifica în scris
inspectorii teritoriali ai Inspecției de Stat pentru Controlul Tehnic
Vitivinicol (I.S.C.T.V.) cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea
procesului de vinificație.
4.1.3. Producătorii vor determina tăria alcoolică a tescovinei
proaspete certificată printr-un buletin de analiză și o vor
înregistra în Fișa de evidență zilnică a tescovinei rezultate în
urma procesului de vinificație, prevăzută în anexa nr. 1a) la
prezenta procedură.
Întreaga cantitate de tescovină va fi evidențiată în registrul de
intrări/ieșiri.
Dovada îndeplinirii obligației privind retragerea sub control a
tescovinei se va face prin documente justificative.
4.2. Modalități de retragere sub control a drojdiei
4.2.1. Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin
denaturare, introducându-se în masa acesteia cel puțin 2 grame
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ce

retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel puțin
6% din totalul cantităților de subproduse vitivinicole la nivel
județean.
4.3.2. Pentru verificarea obligației minime de subproduse
vitivinicole (tescovina și drojdia) ce trebuie retrase sub control,
inspectorul teritorial al I.S.C.T.V. va ridica un număr de
3 eșantioane reprezentative pentru fiecare subprodus vitivinicol,
în vederea determinării tăriei alcoolice. Două dintre eșantioanele
ridicate vor fi predate spre efectuarea analizelor fizico-chimice la
laboratoarele autorizate, iar al treilea eșantion, împreună cu o
copie a procesului-verbal de prelevare, va rămâne la producător.
4.3.3. Recipientele în care se vor introduce eșantioanele
prelevate vor fi etichetate și sigilate, cu respectarea condițiilor de
păstrare, fără a provoca alterarea parametrilor fizico-chimici ai
produsului de analizat. Procurarea recipientelor se va face de
către direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene.
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5. Sancțiuni
5.1. Producătorii care nu vor aplica prevederile prezentului
ordin vor fi sancționați astfel:
a) prin excluderea de la acordarea sprijinului financiar
provenit din fonduri naționale și/sau europene pentru
următoarele două campanii viticole;
b) prin aplicarea sechestrului asupra unei cantități de vin
echivalente cu cantitățile minime de subproduse vitivinicole care
trebuiau retrase sub control, care ulterior va fi supusă procesului
de denaturare conform punctului 4.2.1 de către organismul de
inspecție al I.S.C.T.V.
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de clorură de sodiu (NaCl)/kg sau 2 grame de clorură de potasiu
(KCl)/kg.
4.2.2. Ulterior denaturării, drojdia de vin poate avea
următoarele destinații:
a) extragerea de acid tartric și alte produse;
b) exportul în țări terțe UE;
c) livrarea către un incinerator autorizat;
d) livrarea la o groapă ecologică autorizată sau stație de
epurare a apelor uzate;
e) orice alte proceduri prin care drojdia de vin devine
improprie pentru a mai fi utilizată ulterior în vinificație.
4.2.3. Pentru procedura prevăzută la pct. 4.2.2 lit. e),
retragerea sub control a drojdiei de vin, este obligatorie
obținerea avizului I.S.C.T.V.
4.2.4. Producătorii au obligația de a notifica în scris
inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V. cu cel puțin 48 de ore înaintea
efectuării operațiunii de denaturare.
4.2.5. Producătorii vor determina tăria alcoolică a drojdiei de
vin, certificată printr-un buletin de analiză, și o vor înregistra în
Fișa de evidență zilnică a drojdiei de vin rezultate în urma
procesului de separare, prevăzută în anexa nr. 16 la prezenta
procedură.
Întreaga cantitate de drojdie de vin va fi evidențiată în
registrul de intrări/ieșiri.
Dovada îndeplinirii obligației prevăzute la pct. 4.2.1 lit. c) se
va face prin întocmirea procesului-verbal de denaturare,
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
4.3. Proceduri de retragere sub control a subproduselor
vitivinicole
4.3.1. I.S.C.T.V. este instituția abilitată să efectueze prin
verificări scriptice și faptice modul de realizare a măsurii de
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ANEXA Nr. 1a)
la procedură

cl

FIȘA DE EVIDENȚĂ ZILNICĂ

tin

Cantitatea
de struguri
vinificată
[kg (sau t)]

es

Data

Raportul
de vinificație
nr. ...
data ...

Culoarea
strugurilor
(albi/negri)

Destinația de producție
Vin DOC

D

Nr.
crt.

at

ex

a tescovinei rezultate în urma procesului de vinificație

Vin de masă

Cantitatea
de tescovină
rezultată
(kg)

Potențialul
alcoolic
al tescovinei

Observații

ANEXA Nr. 1b)
la procedură

FIȘA DE EVIDENȚĂ ZILNICĂ

a drojdiei de vin rezultate în urma procesului de vinificație

Nr.
crt.

Data

Raportul
de vinificație
nr. ...
data ...

Cantitatea
rezultată
(kg)

Culoarea
vinului
(alb/roșu)

Categoria de calitate
a vinului
Vin DOC

Vin de masă

Potențialul
alcoolic
al drojdiei
(% vol.)

Observații
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ANEXA Nr. 2
la procedură

Vizat
I.S.C.T.V.
PROCES-VERBAL

de realizare a denaturării drojdiei de vin rezultate în urma Procesului de vinificație nr. ....... din data de ...............,
încheiat astăzi, ...............
Persona fizică/Societatea Comercială ............................................, cu domiciliul/sediul social în ............................................,
având CNP/CUI ......................., reprezentat(ă) prin .................................... (acolo unde este cazul), în urma notificării transmise
în data de ................. a realizat procesul de denaturare a drojdiei de vin în cantitate de .......... kg, având o tărie alcoolică de ......,
conform buletinului de analiză eliberat de ....................., în data de ................, peste care s-a adăugat ......... kg de NaCl sau KCl,
urmând a avea următoarea destinație: ......................... (prevăzută la punctul 4.2.2 lit. a)—e).
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RECTIFICĂRI
În anexa la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.788/2007 pentru
aprobarea Normelor privind transferul de mărfuri sub acoperirea unui regim economic, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 623 din 10 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care aparține Redacției „Monitorul
Oficial, Partea I”):
— la art. 5 lit. c), în loc de: „c) transferul mărfurilor cu risc ridicat de fraudă prevăzute în anexa 44 C la
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.” se va citi: „c) transferul mărfurilor cu risc ridicat de fraudă prevăzute
în anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 nu poate fi autorizat.”
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