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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare
şi pe timpul stării de război
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 29 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi al art. 21 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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CAPITOLUL II
Responsabilităţi şi criterii privind mobilizarea
la locul de muncă
Art. 2. — (1) În sensul prezentei hotărâri, specialiştii strict
necesari, cu obligaţii militare, care se pot mobiliza la locul de
muncă se stabilesc dintre cetăţenii încorporabili şi rezerviştii din
rezerva generală.
(2) Specialiştii cu obligaţii militare prevăzuţi la alin. (1) pot fi:
personal încadrat pe funcţii de conducere, specialişti de înaltă
calificare şi personal de execuţie strict necesar desfăşurării
activităţilor.
(3) Rezerviştii voluntari, precum şi rezerviştii care au
îndeplinit serviciul militar activ în ultimii 5 ani şi sunt cuprinşi în
rezerva operaţională nu pot fi mobilizaţi la locul de muncă.
Art. 3. — (1) În sensul prezentei hotărâri, personalul fără
obligaţii militare care asigură forţa de muncă prevăzută la art. 1
alin. (2) se compune din cetăţenii apţi de muncă, alţii decât cei
prevăzuţi la art. 2 alin. (2), care sunt:
a) necesari la punerea în aplicare a planului de mobilizare;
sau
b) cuprinşi în formele de pregătire privind modul de acţiune
în situaţii de urgenţă ori de pregătire în formaţiuni sanitarvoluntare.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) se asigură prin chemare
la prestări de servicii în interes public, potrivit legii, sau prin
continuarea activităţii la locul de muncă.
Art. 4. — (1) Calitatea de mobilizat la locul de muncă nu
îngrădeşte sau anulează dreptul unui rezervist sau cetăţean
încorporabil de a deveni rezervist voluntar.
(2) Persoanele care compun forţa de muncă mobilizată la
locul de muncă nu mai primesc alte însărcinări din partea
organelor de evidenţă militară.
Art. 5. — (1) Stabilirea forţei de muncă necesare în scopul
prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru fiecare instituţie publică şi
operator economic se face pe baza structurii organizatorice de
funcţionare pe timp de război, necesară realizării sarcinilor
prevăzute în planul de mobilizare şi satisfacerii nevoilor de
apărare.

(2) Instituţiile publice şi operatorii economici cu sarcini la
mobilizare au obligaţia să îşi asigure forţa de muncă necesară
pentru realizarea integrală a sarcinilor cuprinse în planul de
mobilizare şi pentru satisfacerea nevoilor de apărare pe timpul
stării de urgenţă, al stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul
stării de război şi totodată să disponibilizeze personalul cu
obligaţii militare stabilit din timp de pace pentru completarea
unităţilor militare, în situaţiile prevăzute de lege.
(3) La chemarea cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor din
rezerva generală, pentru completarea forţelor destinate apărării,
se are în vedere ca la instituţiile publice şi operatorii economici
să rămână personalul strict necesar realizării sarcinilor
prevăzute în planul de mobilizare şi satisfacerii nevoilor de
apărare.
Art. 6. — (1) Instituţiile publice şi operatorii economici cu
sarcini la mobilizare care au în structura organizatorică de
funcţionare pe timp de pace specialişti de înaltă calificare în
producţia de tehnică militară, în domeniul comunicaţiilor,
transporturilor feroviare, navale şi aeriene, precum şi al
asistenţei sanitare au obligaţia să îi menţină în evidenţa proprie
până la împlinirea vârstei prevăzute de lege în vederea aducerii
lor pentru asigurarea forţei de muncă la război.
(2) În cazul în care specialiştii prevăzuţi la alin. (1) își
schimbă locul de muncă, noua instituţie publică sau operator
economic cu care acesta are raporturi de muncă sau de serviciu
are obligaţia să înştiinţeze instituţia publică sau operatorul
economic la care acesta este menţinut în evidenţă.
Art. 7. — Persoanele destinate să asigure forţa de muncă
prevăzută la art. 1 alin. (2) urmează:
a) să îşi continue activitatea la locul de muncă;
b) să respecte programul de lucru al instituţiei publice şi
operatorului economic stabilit pentru situaţiile prevăzute la art. 1;
c) să îndeplinească sarcinile privind limitarea urmărilor
acţiunilor militare, care pot afecta funcţionarea instituţiei publice
sau a operatorului economic.
Art. 8. — (1) Se mobilizează la locul de muncă în procent de
100%, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile art. 2
alin. (3), următoarele persoane:
a) cele alese sau numite în funcţii de demnitate publică,
precum şi cele asimilate acestora;
b) înalţii funcţionari publici;
c) cele care încadrează instituţia prefectului;
d) cele alese în administraţia publică locală;
e) secretarii unităţilor administrativ-teritoriale;
f) cele care ocupă funcţii de conducere în instituţii publice şi
operatori economici cu atribuţii în domeniul apărării;
g) specialiştii de înaltă calificare din domeniile
nuclearo-electric, apă grea şi industrie de apărare;
h) cele din poliţia comunitară.
(2) Se mobilizează la locul de muncă în procent de până la
100%, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile art. 2
alin. (3), persoanele care ocupă funcţii de conducere în
administraţia publică centrală de specialitate şi specialiştii de
înaltă calificare din următoarele domenii:
a) siderurgie;
b) metalurgie;
c) minerit;

tu

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile şi
modalităţile prin care se asigură forţa de muncă necesară
ministerelor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
celorlalte instituţii publice şi operatorilor economici, denumite în
continuare instituţii publice şi operatori economici, în scopul
punerii în aplicare a Planului de mobilizare a economiei
naţionale pentru apărare, denumit în continuare plan de
mobilizare, satisfacerii nevoilor de apărare şi asigurării
continuităţii activităţilor economico-sociale pe timpul stării de
asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război.
(2) Forţa de muncă necesară în scopul prevăzut la alin. (1)
se asigură, în condiţiile prezentei hotărâri, prin mobilizarea la
locul de muncă a specialiştilor strict necesari, cu obligaţii militare,
şi prin utilizarea personalului fără obligaţii militare.
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CAPITOLUL III
Întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor
de mobilizare la locul de muncă
Art. 9. — (1) Documentele care se întocmesc pentru
mobilizarea la locul de muncă sunt:
a) cererea de mobilizare la locul de muncă;
b) formularul de actualizare a cererii de mobilizare la locul
de muncă;
c) cererea de anulare a mobilizării la locul de muncă.
(2) Întocmirea documentelor de mobilizare la locul de muncă
la instituţiile publice şi operatorii economici se face de către
responsabilul cu evidenţa militară care face parte din comisia
pentru probleme de apărare, numit potrivit dispoziţiilor legale în
domeniu.
(3) Instruirea responsabililor cu evidenţa militară se
efectuează anual sau ori de câte ori este nevoie de către centrul
militar zonal/judeţean/de sector, denumit în continuare centrul
militar, şi de către structura judeţeană a Oficiului Central de Stat
pentru Probleme Speciale, denumită în continuare oficiul
judeţean, în baza programelor stabilite în comun de către cele
două structuri, conform competenţelor teritoriale.
(4) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit obligatoriu
la oficiul judeţean pentru avizare şi ulterior la centrul militar
pentru aprobare.
(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc astfel:
a) cererea de mobilizare — în termen de până la 60 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi de la
data primirii sarcinilor din planul de mobilizare ori a încadrării
instituţiei publice sau operatorului economic în categoria celor
care desfăşoară activităţi necesare satisfacerii nevoilor de
apărare;
b) formularul de actualizare a cererii de mobilizare la locul
de muncă — în termen de până la 30 de zile de la data apariţiei
unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (2);
c) cererea de anulare a mobilizării la locul de muncă — în
termen de până la 30 de zile de la data apariţiei uneia dintre
situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1).
Art. 10. — (1) Cererea de mobilizare la locul de muncă,
denumită în continuare cerere de mobilizare, prevăzută în anexa
nr. 1, este documentul în baza căruia se asigură mobilizarea la
locul de muncă a personalului solicitat de instituţia publică sau
operatorul economic.
(2) Cererea de mobilizare se întocmeşte în 3 exemplare şi se
înaintează spre avizare oficiului judeţean pe raza căruia se află
sediul instituţiei publice şi operatorului economic, iar acesta o
trimite spre aprobare centrului militar pe a cărui rază de
responsabilitate îşi au domiciliul persoanele care pot fi
mobilizate la locul de muncă.
(3) În cazul în care persoanele care pot fi mobilizate la locul
de muncă au domiciliul pe raza teritorială a altor judeţe/sectoare,
instituţia publică şi operatorul economic întocmesc cerere de
mobilizare pentru fiecare judeţ/sector în parte şi o transmit spre
avizare şi aprobare conform prevederilor alin. (2).
(4) Pentru sucursalele/filialele fără personalitate juridică ce
aparţin instituţiei publice şi operatorului economic obligaţia
întocmirii cererii de mobilizare revine structurii ierarhic
superioare cu personalitate juridică.
(5) Pentru entităţile prevăzute la alin. (4) cererile de
mobilizare se întocmesc separat pe sucursale sau filiale şi
aparatul propriu, în condiţiile alin. (2) şi (3).
(6) Avizul şefului oficiului judeţean pe cererea de mobilizare
este obligatoriu înainte de aprobarea cererii de către

comandantul centrului militar şi atestă includerea instituţiei
publice şi operatorului economic în categoria entităţilor
prevăzute la art. 1 alin. (1).
(7) eful oficiului judeţean poate consemna în rubrica
„Observaţii” avizul nefavorabil privind mobilizarea la locul de
muncă a unor persoane care prin profesia/meseria lor nu sunt
strict necesare a fi mobilizate la locul de muncă.
(8) După aprobare, centrul militar trimite exemplarele nr. 1 şi
2 ale cererii de mobilizare la oficiul judeţean şi reţine exemplarul
nr. 3. Oficiul judeţean trimite exemplarul nr. 1 al cererii de
mobilizare la instituţia publică sau operatorul economic şi reţine
exemplarul nr. 2.
(9) Valabilitatea cererii de mobilizare începe la data aprobării
de către comandantul centrului militar şi încetează la data
anulării acesteia de către aceeaşi autoritate.
(10) În cazul modificării sarcinilor din planul de mobilizare, al
comasării ori divizării instituţiei publice sau operatorului
economic ori în alte cazuri majore, cererea de mobilizare se
analizează împreună cu oficiul judeţean care hotărăşte luarea
măsurilor corespunzătoare.
Art. 11. — (1) Formularul de actualizare a cererii de
mobilizare la locul de muncă, denumit în continuare formular de
actualizare, prevăzut în anexa nr. 2, este documentul ce
evidenţiază modificările periodice care apar în evidenţa
persoanelor mobilizate la locul de muncă.
(2) Formularul de actualizare se întocmeşte, se avizează şi
se aprobă similar cererii de mobilizare, având aceleaşi destinaţii.
(3) Formularul de actualizare cuprinde numai modificările
intervenite în evidenţa personalului mobilizat la locul de muncă,
după aprobarea cererii de mobilizare sau a formularului de
actualizare anterior.
(4) În baza formularului de actualizare, după aprobarea
radierii din tabelul nominal prevăzut în formular, oficiul judeţean,
centrul militar şi instituţia publică sau operatorul economic
operează modificările în cererea de mobilizare.
(5) Modificările cuprinse în formularul de actualizare intră în
vigoare la data aprobării de către comandantul centrului militar.
(6) Formularul de actualizare se ataşează la cererea de
mobilizare la locul de muncă, devenind parte integrantă a
acesteia.
Art. 12. — (1) Cererea de anulare a mobilizării la locul de
muncă, denumită în continuare cerere de anulare, prevăzută în
anexa nr. 3, este documentul în baza căruia se dispune
anularea cererii de mobilizare.
(2) Cererea de anulare se întocmeşte, se avizează şi se
aprobă similar cererii de mobilizare, având aceleaşi destinaţii.
(3) După aprobarea cererii de anulare, centrul militar şi oficiul
judeţean operează în documentele proprii şi întreprinde măsurile
stabilite de prevederile legale.
Art. 13. — După aprobarea fiecărui document de mobilizare
la locul de muncă, în documentele militare ale personalului
mobilizat la locul de muncă reprezentantul centrului militar aplică
în rubrica destinată ştampila de mobilizare sau anulare a
mobilizării la locul de muncă, după caz.
Art. 14. — Întocmirea documentelor de mobilizare la locul de
muncă pentru persoanele din cadrul instituţiei prefectului se face
sub coordonarea oficiului judeţean.
Art. 15. — (1) Persoanele din instituţiile cu atribuţii în
domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei şi securităţii
naţionale, încadrate pe posturi de funcţionar public sau personal
civil contractual pe timp de pace, ale căror funcţii îşi păstrează
statutul şi pe timp de război, se mobilizează la locul de muncă
în procent de 100%.
(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) întocmesc documentele
prevăzute la art. 9 alin. (1) în câte două exemplare şi le
înaintează direct centrelor militare în vederea aprobării.
(3) Pe documentele de mobilizare la locul de muncă
întocmite de instituţiile prevăzute la alin. (1) nu se înscriu date
privind structura organizatorică.
(4) După aprobarea documentelor, centrul militar trimite
exemplarul nr. 1 instituţiilor respective şi reţine exemplarul nr. 2.
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d) extracţia şi prelucrarea petrolului şi gazelor;
e) cercetare;
f) producţie şi distribuţie de energie;
g) comunicaţii;
h) radiocomunicaţii;
i) poştă;
j) transport prin conducte;
k) transport feroviar, aerian şi naval.
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Art. 19. — (1) Controlul activităţilor privind mobilizarea la
locul de muncă se face de către Oficiul Central de Stat pentru
Probleme Speciale, Statul Major General, oficiul judeţean şi
centrul militar, prin personalul împuternicit de către şefii acestor
structuri.
(2) Constatările făcute cu ocazia controalelor se
consemnează în documentele cu această tematică existente la
instituţia publică şi operatorul economic controlat.
(3) Pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii
publice, siguranţei şi securităţii naţionale, controlul activităţilor
privind mobilizarea la locul de muncă se organizează şi se
execută de către acestea.
Art. 20. — Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri
atrage răspunderea contravenţională sau disciplinară, după caz,
şi se sancţionează conform prevederilor legale.
Art. 21. — (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) neîntocmirea documentelor de mobilizare la locul de
muncă în cadrul termenelor prevăzute la art. 9 alin. (5) lit. a) şi b);
b) întocmirea necorespunzătoare, cu intenţie, a
documentelor de mobilizare la locul de muncă;
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CAPITOLUL V
Controlul activităţilor în domeniu. Contravenţii
şi sancţiuni

D

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 23. — Anual, oficiul judeţean şi centrul militar au obligaţia
de a efectua analiza activităţii de mobilizare la locul de muncă
la nivel de judeţ şi de a adopta în comun măsuri
corespunzătoare.
Art. 24. — Anual, în baza instrucţiunilor şefului Oficiului
Central de Stat pentru Probleme Speciale, fiecare oficiu
judeţean transmite situaţia asigurării forţei de muncă prin
mobilizarea la locul de muncă, necesară îndeplinirii sarcinilor
din planul de mobilizare şi satisfacerii nevoilor de apărare.
Art. 25. — Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
şi Statul Major General îşi stabilesc, la nevoie, documente de
evidenţă internă privind înregistrarea, păstrarea, transmiterea şi
urmărirea dinamicii modificărilor în domeniul mobilizării la locul
de muncă.
Art. 26. — La data aprobării noilor documente de mobilizare
la locul de muncă, lucrările de mobilizare la locul de muncă,
întocmite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 338/2002 pentru asigurarea forţei de muncă necesare la
mobilizare şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare,
îşi încetează valabilitatea.
Art. 27. — (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de
60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Guvernului nr. 338/2002 pentru asigurarea forţei de
muncă necesare la mobilizare şi pe timp de război cu personal
cu obligaţii militare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 294 din 30 aprilie 2002.
Art. 28. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ite

Art. 16. — (1) Actualizarea cererii de mobilizare se face prin
formularul de actualizare, conform prevederilor prezentei
hotărâri.
(2) Cazurile care pot determina actualizarea prin radiere a
persoanelor mobilizate la locul de muncă sunt:
a) încetarea raporturilor de muncă sau transferare, respectiv
mutarea în alt loc de muncă în afara instituţiei publice sau a
operatorului economic;
b) scoaterea din evidenţa militară, pensionarea, invaliditatea
sau decesul;
c) obţinerea calităţii de rezervist voluntar.
Art. 17. — (1) Anularea mobilizării la locul de muncă poate
interveni atunci când instituţia publică sau operatorul economic
se află în una dintre următoarele situaţii:
a) s-a desfiinţat sau dizolvat ori se află în procedură de
lichidare judiciară sau insolvenţă;
b) şi-a schimbat obiectul de activitate sau nu mai
funcţionează la sediul declarat, dar nu s-a radiat din evidenţe;
c) nu mai are cetăţeni încorporabili şi rezervişti în evidenţă;
d) nu mai are sarcini din planul de mobilizare.
(2) Oficiul judeţean poate întocmi cerere de anulare, în
condiţiile alin. (1), dacă instituţia sau operatorul economic nu are
iniţiativa acestei acţiuni.
Art. 18. — Păstrarea documentelor de mobilizare la locul de
muncă se face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind
înregistrarea şi arhivarea documentelor.

c) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite
potrivit alin. (4) şi (5) de a-şi exercita atribuţiile de control al
documentelor de mobilizare la locul de muncă.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se
sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei, iar cea
prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la
5.000 la 50.000 lei.
(3) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice
sau juridice, după caz.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac
de către persoanele din cadrul Oficiului Central de Stat pentru
Probleme Speciale, împuternicite de şeful acestuia, precum şi
de către persoanele împuternicite de şeful Statului Major
General.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la
instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice,
siguranţei şi securităţii naţionale se fac de către persoanele
anume împuternicite de conducătorii acestora.
Art. 22. — Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le
sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

pe

CAPITOLUL IV
Actualizarea, anularea şi păstrarea documentelor
de mobilizare la locul de muncă

a
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
p. eful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
Ion Mavrodin
Bucureşti, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.204.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

at

Data ......................

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

APROB
Comandantul Centrului Militar
..............................................

iv

us

cl

rm

fo

in

ce

fiz
i

(numele, prenumele, semnătura)

or

el

an

Modificări în evidenţa militară/
numărul formularului
de actualizare***)

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

Alte persoane

Calitatea (rezervist sau
cetăţean încorporabil)**)

rs
o

ii Gradul militar
gr
at
Pe posturi de conducere
ui
te
a
Specialişti de înaltă calificare
pe

ăr

Profesia
(meseria)/MLM 100%*)

Întocmit
Responsabil cu evidența militară,
..................................................

Codul numeric personal

Conducător,
(instituție/operator economic)
................................................

Numele şi prenumele
(cu prenumele părintelui)

Observaţii****)

N O T Ă:
*) Corespunzător Catalogului profesiilor şi meseriilor din România; la numitor se consemnează MLM 100% doar pentru persoanele care se încadrează în prevederile art.4 alin. (1) — de exemplu: manager
general/MLM 100%.
**) Se completează în baza documentelor de evidenţă militară eliberate potrivit legii.
***) Se consemnează modificările care anulează calitatea de mobilizat la locul de muncă: ieşirea din evidenţă ca urmare a împlinirii limitei de vârstă; trecerea în rândul rezerviştilor voluntari, decesul etc.
Se trece şi numărul de înregistrare al formularului de actualizare a cererii de mobilizare la locul de muncă transmis centrului militar.
****) La rubrica „Observații” se poate consemna neavizarea sau neaprobarea mobilizării la locul de muncă a unei persoane prin mențiunea „NU”, urmată de semnătură.

Nr.
crt.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) și ale art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul
stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, vă adresez următoarea cerere privind avizarea/aprobarea mobilizării la locul de muncă a personalului strict necesar
pentru satisfacerea nevoilor de apărare și asigurării continuității activității proprii, având în vedere următoarele:
1 — Structura organizatorică de funcționare a instituției/operatorului economic cuprinde ............................ posturi.
2 — Instituția/operatorul economic are ca angajați .................... persoane care pot fi mobilizate la locul de muncă. Dintre acestea cer să se avizeze/să se aprobe
mobilizarea la locul de muncă a unui număr de .............. persoane strict necesare desfășurării activității, prezentate în tabelul următor:

ex

CERERE DE MOBILIZARE LA LOCUL DE MUNCĂ

tin

es

D

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

AVIZAT
Șeful Oficiului de Mobilizare a Economiei
și Pregătirea Teritoriului pentru Apărare al Județului
.............................................................................

ANTET
(instituție/operator economic)
Nr. ............. din .................

Nesecret
Exemplar nr. .................

ANEXA Nr. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 699/17.X.2007
5

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

tin

es

Data ..............................................

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

APROB
Comandantul Centrului Militar
..................................................

us

cl

ex

Numele şi prenumele (cu prenumele
părintelui)

Alte persoane

ne

oa

ce

rf
iz
i

lo

Calitatea
(rezervist sau cetăţean
încorporabil)

Motivul radierii

Modificări în evidenţa
militară/numărul
formularului de
actualizare

Observaţii

Observaţii**)

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

*) Formularul de actualizare se transmite când situaţia se impune.
**) La rubrica „Observaţii” se poate consemna neavizarea sau neaprobarea mobilizării la locul de muncă a unei persoane prin mențiunea ,,NU”, urmată de semnătură.

Întocmit
Responsabil cu evidența militară,
....................................................

Conducător,
(instituție/operator economic)
...............................................

Date generale actualizate:
1 — Structura organizatorică de funcționare a instituției/operatorului economic cuprinde .................. posturi.
2 — Instituția/operatorul economic are ca angajați ................. persoane care pot fi mobilizate la locul de muncă. Dintre aceste persoane un număr de ..................
sunt aprobate a fi mobilizate la locul de muncă.

Nr. crt.

iv Codul numeric personal
in
fo
rm
ăr
b) să avizaţi/aprobaţi mobilizarea la locul de muncă a următoarelor persoane:
ii
gr
Profesia
Codul numeric
Numele şi prenumele
at Gradul militar
Nr. crt.
(meseria)/MLM
personal
(cu prenumele părintelui)
ui
100%
te
Pe posturi de conducerea
pe
r
Specialişti de înaltă calificare s

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul
stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, vă supunem spre avizare/aprobare actualizarea Cererii de mobilizare la locul de muncă, transmisă cu nr. ........
din .......................... , astfel:
a) să se radieze din tabelul nominal următoarele persoane:

at

F O R M U L A R D E A C T U A L I Z A R E*) A C E R E R I I D E M O B I L I Z A R E L A L O C U L D E M U N C Ă

D

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

AVIZAT
Șeful Oficiului de Mobilizare a Economiei
și Pregătirea Teritoriului pentru Apărare al Județului
.............................................................................

ANTET
(instituție, operator economic)
Nr. ............... din ............

Nesecret
Exemplar nr. ......................

ANEXA Nr. 2
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ANEXA Nr. 3

Nesecret
Exemplar nr. ....................
ANTET
(instituţie/operator economic)
Nr. .................. din ...............
AVIZAT
eful Oficiului de Mobilizare a Economiei
şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare al
Județului ..............................................
..............................................................
(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

APROB
Comandantul Centrului Militar
............................................
...............................................
(numele, prenumele, semnătura, L.S.)
Data ................................................

ce

CERERE DE ANULARE A MOBILIZĂRII LA LOCUL DE MUNCĂ

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2007 privind
asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, vă rog să dispuneţi
anularea avizului/aprobării acordate pe Cererea de mobilizare la locul de muncă, transmisă dumneavoastră cu nr. ....................
din ................................. şi actualizată prin formularele de actualizare nr. ..................... din ........................., deoarece începând cu
data de ............................, în baza Înştiinţării nr. ............................ din ............................. a ........................, instituţia/operatorul
economic pe care o/îl conduc ............................................. (se specifică motivul anulării, de exemplu: „a devenit insolvabilă/s-a
desfiinţat”) şi nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile pe linie de apărare.

ii
g

ra

Conducător,
(instituţie/operator economic)
....................................

ăr

..

Întocmit
Responsabil cu evidenţa militară,
............................................ ..
(numele, prenumele, semnătura)

GUVERNUL ROMÂNIEI

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

(numele, prenumele, semnătura, L.S.)

es

tin

at

HOTĂRÂRE
privind instituirea „Zilei veteranilor de război”

D

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se instituie „Ziua veteranilor de război”, care se sărbătorește în
ziua de 29 aprilie a fiecărui an.
Art. 2. — Ministerul Apărării, Ministerul Internelor și Reformei Administrative
și Asociația Națională a Veteranilor de Război sunt autorizate să organizeze
manifestări cu caracter simbolic, prilejuite de acest eveniment.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
București, 10 octombrie 2007.
Nr. 1.222.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și includerea unor imobile
aflate în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul
public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

or

fiz
i

ce

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se
modifică potrivit anexei nr. 2.
Art. III. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

an

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

el

Art. I. — Se aprobă includerea în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului, a imobilelor situate în localitatea
Pietroasele, județul Buzău, aflate în administrarea Ministerului Culturii
și Cultelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. II. — Datele de identificare ale bunului imobil înscris în
domeniul public al statului la pozițiile „Nr. M.F. 150.137” din
anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru

ite

a

pe

rs
o

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

ra

tu

București, 10 octombrie 2007.
Nr. 1.229.

ii
g

ANEXA Nr. 1

ăr

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

in

fo

rm

ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și care urmează să fie incluse
în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
4192812

Ministerul Culturii și Cultelor

Descrierea
tehnică
(pe scurt)

Teren +
construcție

Teren

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

1. Ordonator principal de credite
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în
administrare bunuri din patrimoniul de stat

Construcție
Sc = 82 m2
și anexă
Sc = 46 m2,
teren aferent
242 m2,
nr. cadastral
126/1
Teren arabil
722 m2,
cvartalul 64,
parcela 1.225,
nr. cadastral 776,
teren intravilan
1.601 m2,
tarlaua 6,
parcela 1.226,
nr. cadastral
126/2

Vecinătățile
(după caz,
pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/
concesiune

Valoarea
de inventar
(lei)

Tipul
bunului

—

Județul
Buzău,
comuna
Pietroasele

2006

Contract de
vânzare-cumpărare
autentificat sub
nr. 94/18.04.2006

Administrare

30.000

Teren +
construcție

—

Județul
Buzău,
comuna
Pietroasele

2006

Contract de
vânzare-cumpărare
autentificat sub
nr. 2.685/28.11.2006

Administrare

30.000

teren

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

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 699/17.X.2007

Teren +
construcție

Descrierea
tehnică
(pe scurt)

Vecinătățile
(după caz,
pe scurt)

Sc = 81,72 m2,
teren aferent
578 m2,
cvartalul 59,
nr. cadastral 822

—

Adresa

În administrare/
concesiune

Baza legală

Județul
Buzău,
comuna
Pietroasele

2006

Contract de
vânzare-cumpărare
autentificat sub
nr. 2.684/28.11.2006

Administrare

Valoarea
de inventar
(lei)

44.000

Tipul
bunului

Teren +
construcție

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la pozițiile „Nr. M.F. 150.137”
Nr.
crt.

Teren

Persoana juridică
care administrează bunul

Adresă

Comuna Pietroasele,
satul Pietroasele

Ministerul Culturii
și Cultelor

Descriere tehnică

Număr M.F.
Cod de clasificare

Teren în suprafață de
414 m2, cu nr. cadastral 398

Număr M.F. 150.137
Cod de clasificare
8.27

or

fiz
i

ce

1.

Denumire

rs
o

an

el

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

a

pe

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ii
g

ra

tu

ite

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Icco” — S.R.L.

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

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, 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,
constatând, sub rezerva rezultatelor verificării de detaliu, că proiectul depus îndeplinește, înainte de începerea lucrărilor,
condițiile de eligibilitate stabilite în Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în parcurile industriale,
aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 296/2007,
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,

D

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
Art. 3. — Titlul de parc industrial se acordă pe perioada de
Art. 1. — Se acordă titlul de parc industrial Societății
Comerciale „Icco” — S.R.L., denumită în continuare societate- existență a societății-administrator, în condițiile respectării
administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislația în
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov vigoare.
Art. 4. — Societatea-administrator transmite Ministerului
J08/964/10.07.1991, codul unic de înregistrare 1104921 și
sediul social în municipiul Brașov, Str. Școlii nr. 8, județul Brașov. Internelor și Reformei Administrative:
a) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu
Art. 2. — (1) Titlul de parc industrial este valabil pentru
care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial până
terenul care are următoarele date de identificare:
a) este situat în teritoriul administrativ al orașului Ghimbav, la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al
județul Brașov, DJ 103C, fără număr, la km 2+115, și se României, Partea I;
b) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu
învecinează la nord cu DE 137, la est cu DJ 103C, la vest cu
care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în
terenuri agricole și la sud cu DE 164;
termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a respectivului
b) are o suprafață de 29 ha;
c) este proprietatea societății-administrator, fiind înscris în contract, cu precizarea suprafețelor de teren și a clădirilor care
următoarele cărți funciare: CF nr. 3461/N, nr. topografic devin proprietatea unui astfel de operator economic;
c) rapoarte semestriale privind activitățile realizate în parcul
1470/1/2; CF nr. 3467/N, nr. topografic 1470/5; CF nr. 3413/N,
nr. topografic 1470/4; CF nr. 3412/N, nr. topografic 1470/3; industrial.
Art. 5. — (1) În baza titlului acordat prin prezentul ordin,
CF nr. 3411/N, nr. topografic 1470/2.
(2) Perimetrul parcului industrial pentru care se acordă titlul societatea-administrator poate beneficia de ajutor de stat
este prevăzut în anexa la prezentul ordin, care se comunică, la regional pentru investițiile realizate în parcul industrial
cerere, celor interesați de către direcția de specialitate din cadrul administrat, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 privind
Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul privind constituirea Comunității
Europene, în cazul ajutorului național regional pentru investiții,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din
1 noiembrie 2006.
(2) Ajutorul de stat regional precizat la alin. (1) se acordă în
modalitățile scutirii de la plata impozitului pe clădiri și scutirii de
la plata impozitului pe terenul din parcul industrial, conform
art. 250 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 257 lit. l) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în Schema de
ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în
parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor
și reformei administrative nr. 296/2007.

(3) Intensitatea ajutorului de stat acordat societățiiadministrator în echivalent subvenție brută actualizată nu va
depăși 50% din cheltuielile eligibile totale ale investiției.
Art. 6. — În baza titlului acordat prin prezentul ordin,
societățile comerciale care încheie contract de amplasare în
parcul industrial și sunt proprietare ale unor loturi de teren sau
clădiri din parcul industrial beneficiază de ajutor de stat regional,
cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) din
Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile
realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului
internelor și reformei administrative nr. 296/2007.
Art. 7. — Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul
titlului de parc industrial acordat prin prezentul ordin este orașul
Ghimbav, județul Brașov.
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p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
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București, 1 octombrie 2007.
Nr. 313.
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ORDIN
privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române
și persoane juridice sau fizice străine nerezidente
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În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală,
în baza prevederilor pct. 21 alin. (1) din normele metodologice date în aplicarea art. 8 al titlului I din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 53 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
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cl

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
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Art. 1. — (1) Persoanele juridice române, beneficiare ale
unor prestări de servicii de natura activităților de lucrări de
construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților
de consultanță, de asistență tehnică și a oricăror alte activități,
executate de persoane juridice sau fizice străine nerezidente,
au obligația să înregistreze contractele încheiate cu acești
parteneri la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele
juridice române își au domiciliul fiscal, conform legii.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele
juridice române care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii,
potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligația înregistrării
contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.
Art. 2. — (1) Înregistrarea contractelor prevăzute la art. 1 se
realizează prin depunerea la organul fiscal competent a
„Declarației de înregistrare a contractelor inițiale/adiționale
(conexe) încheiate cu persoane străine nerezidente”, cod MEF:
14.13.01.40/n, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Declarația se depune în termen de 15 zile de la data
încheierii contractelor.
(3) Modificările intervenite în datele declarate inițial se
declară, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin

depunerea unei noi declarații de înregistrare a contractelor
inițiale/adiționale (conexe) încheiate cu persoane străine
nerezidente.
Art. 3. — Organul fiscal competent organizează evidența
contractelor în Registrul contractelor încheiate cu persoane
străine nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului
Economiei și Finanțelor, Direcția generală de administrare a
marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice
județene și a municipiului București, direcțiile de specialitate din
cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, după caz, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu
București, 26 septembrie 2007.
Nr. 1.415.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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Adresa

Persoana fizică/
juridică străină

Părțile contractante

Persoana juridică
română
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Obiectul de activitate

contractelor încheiate cu persoane străine nerezidente

De la
(zz/ll/aaaa)
Până la
(zz/ll/aaaa)

Perioada pentru care
se desfășoară activitatea

De la
(zz/ll/aaaa)

Până la
(zz/ll/aaaa)

Perioada totală
de desfășurare a activității

ANEXA Nr. 2
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.430/2004
privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 43 alin. (3) și (4) și ale art. 83 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
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— Înștiințare de restituire, cod 14.13.07.13;
— Document de restituire, cod 14.13.07.13/2.
(2) Notificările privind nerespectarea regimului de depunere
a declarațiilor fiscale, emise prin intermediul mijloacelor
informatice, transmise contribuabililor în procesul de
administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, sunt valabile
fără semnătura și ștampila organului emitent.”
Art. II. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului
Economiei și Finanțelor, Direcția generală de administrare a
marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice
județene și a municipiului București, precum și, după caz,
direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și
Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

ii
g

ra

Art. I. — Articolul 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor
informatice a unor acte administrative, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 4 octombrie 2004, se
modifică și se completează după cum urmează:
„Art. 1. — (1) Următoarele acte administrative fiscale emise
prin intermediul mijloacelor informatice, în procesul de
administrare a impozitului pe venit și de gestiune a declarațiilor
fiscale, sunt valabile fără semnătura și ștampila organului
emitent, îndeplinind cerințele legale aplicabile actelor
administrative:
— Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din
România de persoanele fizice, cod 14.13.02.13/a;
— Decizie de impunere privind veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10;
— deciziile de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de
impozit;
— Decizie de impunere din oficiu, cod 14.13.02.13/o;
— Decizie de impunere din oficiu, cod 14.13.02.13/s;
— Înștiințare de compensare, cod 14.13.07.13/1;
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Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 5 octombrie 2007.
Nr. 1.504.
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ORDIN
pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 172/2006
privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 și ale art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 82 alin. (4) din titlul VI
al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. I. — Articolul 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice furnizorii au obligația să întocmească avizul de însoțire pentru
nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material materiale lemnoase, prevăzut de Normele privind circulația
lemnos pentru care se aplică taxarea inversă, publicat în materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 15 februarie instalațiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 427/2004, cu modificările și completările
2006, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile ulterioare. Se exceptează masa lemnoasă pe picior, pentru care
măsurile de simplificare constând în taxarea inversă, prevăzute nu este obligatorie întocmirea acestui document specific.”
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, sunt cele pentru care României, Partea I.
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 11 octombrie 2007.
Nr. 1.579.
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
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de decontare a plății datoriei vamale și a altor taxe și impozite
prin mijloace informatice
În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,
vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
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Art. 3. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Decizia directorului general al Direcției Generale a
Vămilor nr. 879/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind procedura de decontare a datoriei vamale prin mijloace
informatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 528 din 19 iulie 2002, cu modificările și completările aduse
prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vămilor
nr. 1.588/2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I , nr. 781 din 6 noiembrie 2003.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

rs
o

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de decontare a plății
datoriei vamale și a altor taxe și impozite prin mijloace
informatice, prevăzută în anexă.
Art. 2. — Metodologia de decontare electronică a plății
datoriei vamale și a altor taxe și impozite prin mijloace
informatice se aplică operatorilor economici, persoane juridice
române, care desfășoară operațiuni de import și declară
mărfurile la direcțiile județene și a municipiului București pentru
accize și operațiuni vamale sau, după caz, la birourile vamale.
Operatorii economici sunt clienți ai băncilor comerciale agreate
de Banca Națională a României, cu care Autoritatea Națională
a Vămilor are încheiate convenții.
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p. Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Adrian Gheorghe Costin
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București, 8 octombrie 2007.
Nr. 8.831.
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METODOLOGIE
de decontare a plății datoriei vamale și a altor taxe și impozite prin mijloace informatice
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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Art. 1. — Metodologia de decontare a datoriei vamale și a
altor taxe și impozite prin mijloace informatice este bazată pe
aplicațiile informatice ale băncilor comerciale, care asigură
transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu
standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje înlocuiesc
ordinele de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie
(OPT) întocmite pentru fiecare cont IBAN și susțin formalitățile
care se efectuează la direcțiile județene și a municipiului
București pentru accize și operațiuni vamale și birourile vamale
pentru plata cuantumului datoriei vamale și a altor taxe și
impozite și pentru acordarea liberului de vamă.
Art. 2. — În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos
au următorul înțeles:
a) multicash — denumire generică pentru aplicația informatică
a băncii comerciale instalată la direcțiile județene și a municipiului
București pentru accize și operațiuni vamale și birourile vamale
care permite lucrătorului vamal desemnat captarea mesajului
electronic aferent OPT transmis de banca comercială, salvarea,
tipărirea acestuia și utilizarea lui în acordarea liberului de vamă;
modalitatea de conectare la aplicație a lucrătorului vamal este
prin internet sau prin conexiune directă;
b) contul IBAN — conturi ale fiecărei direcții județene și a
municipiului București pentru accize și operațiuni vamale și ale
fiecărui birou vamal, deschise la trezoreria de care aparțin
acestea, în conturile de buget al statului pentru fiecare drept
vamal de import, taxă și impozit.

CAPITOLUL II
Disponibilizarea de către banca comercială a datelor
privind plata cuantumului datoriei vamale și a altor taxe
și impozite
Art. 3. — După efectuarea de către operatorul economic a
plății cuantumului fiecărui drept vamal de import și, după caz, a
taxei și a impozitului aferente declarației vamale, banca
comercială, în intervalul de timp prevăzut în convenție, pune la
dispoziția direcției județene sau a municipiului București pentru
accize și operațiuni vamale sau biroului vamal unde sunt
declarate mărfurile mesajele electronice. Fiecare mesaj este
criptat și conține atât informații din unul sau mai multe OPT-uri
aferente unuia sau mai multor drepturi vamale de import, taxe
sau impozite pentru una, respectiv mai multe declarații vamale,
cât și informații de identificare a băncii comerciale.
Art. 4. — Zilnic, banca comercială pune la dispoziția direcției
județene sau a municipiului București pentru accize și operațiuni
vamale sau biroului vamal unde sunt declarate mărfurile
mesajele electronice cu OPT-urile centralizate pentru ziua
precedentă.
Art. 5. — Săptămânal, banca comercială transmite direcției
județene sau a municipiului București pentru accize și operațiuni
vamale sau biroului vamal unde sunt declarate mărfurile lista
operatorilor economici care efectuează plata datoriei vamale și
a altor taxe și impozite prin mijloace informatice. Această listă
conține datele de identificare ale operatorului economic,
precum: codul unic de identificare (CUI), denumirea, adresa,
județul.
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CAPITOLUL III
Formalități la direcția județeană sau a municipiului
București pentru accize și operațiuni vamale
sau la biroul vamal

cu datoria vamală, prin intermediul aplicației „Multicash”,
recepționează mesajele electronice aferente OPT-urilor, le
salvează și le tipărește, urmând ca acestea să fie utilizate,
conform instrucțiunilor de lucru, în acordarea liberului de vamă.
Art. 7. — În situația în care OPT-urile în format electronic nu
au fost utilizate în vederea acordării liberului de vamă în ziua în
care au fost emise și disponibilizate de către banca comercială,
acestea nu mai pot fi utilizate în următoarele zile, urmând să fie
prezentate OPT-urile pe suport hârtie.

Art. 6. — După parcurgerea etapelor premergătoare liberului
de vamă, pentru fiecare declarație vamală procesată prin
mijloace electronice, care presupune plata cuantumului datoriei
vamale și a altor taxe și impozite, lucrătorul vamal responsabil

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

L I S TA
semnelor electorale*) depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale,
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi
la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007
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1. Partidul Verde
2. Partidul Iniţiativa Naţională
3. Partidul Alianţa Socialistă
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AL PARTIDULUI INIŢIATIVA NAŢIONALĂ
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1. SEMNUL ELECTORAL AL PARTIDULUI VERDE

D

15

3. SEMNUL ELECTORAL
AL PARTIDULUI ALIANŢA SOCIALISTĂ

*) Semnele electorale sunt reproduse în facsimil.
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P R E Ț U R I L E

publicațiilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Prețul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative

Prețul
abonamentului
trimestrial (lei)

1.560
260
1.400
2.100
400
1.600
1.500
500
400
660
60
109

400
—
350
525
100
400
375
125
100
165
15
—

Prețul
abonamentului
lunar (lei)

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.
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Prețurile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:
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 INFO EUROTRADING — S.A.
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 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
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 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
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 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 PRESS EXPRES — S.R.L.
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 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
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 ART ADVERTISING — S.R.L.

 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
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 CURIER PRESS — S.A.

ex

 CALLIOPE — S.R.L.
 CARTEXIM — S.R.L.

— prin oficiile sale poștale
— prin toate filialele
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(telefon: 0250/73.54.75, 0744.509.044)
— Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
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