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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.225
din 20 decembrie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată. În susținerea acestui punct de vedere, precizează
că legiuitorul a stabilit pentru polițiști interdicția privitoare la
dreptul la grevă având în vedere importanța și complexitatea
activității desfășurate de aceștia și consecințele negative și de
mare amploare pe care le-ar avea întreruperea activității lor. Mai
arată că regimul juridic special aplicabil polițiștilor, inclusiv în
ceea ce privește dreptul la grevă, este justificat de statutul lor
special față de alte categorii de salariați.
Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este
constituțional. În acest sens, precizează că polițiștii sunt
funcționari publici cu un statut special, care își desfășoară
activitatea profesională în interesul și sprijinul persoanelor,
comunității și instituțiilor statului, astfel că încetarea activității
acestora ar afecta un serviciu esențial pentru societate, și
anume asigurarea ordinii publice.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate ridicată.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, care au următorul cuprins:
— Art. 45 alin. (1) lit. e): „(1) Polițistului îi este interzis: (...)
e) să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri,
demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter
politic;”.
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 43 din
Constituție privind dreptul la grevă.
Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea
observă că, prin critica de neconstituționalitate formulată, se
susține că „excluderea polițistului, ca și categorie socială, de la
dreptul constituțional la grevă încalcă flagrant dreptul
fundamental de care se bucură orice cetățean al României,
inclusiv polițistul, cetățenii fiind egali în fața legii”. În plus, autorul
excepției arată că, în opinia sa, limitarea dreptului la grevă
pentru anumite categorii de salariați, permisă de alin. (2) al
art. 43 din Legea fundamentală, nu înseamnă golirea de
conținut a acestui drept, ci echivalează, practic, cu o restrângere
a respectivului drept fundamental, care nu poate fi făcută decât
în condițiile art. 53 din Constituție.
Analizând aceste critici, Curtea Constituțională reține
următoarele:
Art. 43 alin. (1) din Constituția României consacră dreptul
la grevă numai pentru salariați, stipulând, în acest sens, că
„Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor
profesionale, economice și sociale”. În alin. (2) al art. 43, care
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului, excepție ridicată de Sindicatul
Național al Polițiștilor și Vameșilor în Dosarul nr. 2.338/2/2007 al
Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de
neconstituționalitate, considerând că textul de lege nu
nesocotește dispozițiile din Legea fundamentală invocate.
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— judecător
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— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Ion Tiucă
Valentina Bărbățeanu
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D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 8 mai 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 2.338/2/2007, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002
privind Statutul polițistului, excepție ridicată de Sindicatul
Național al Polițiștilor și Vameșilor într-un litigiu de contencios
administrativ având ca obiect constatarea existenței dreptului la
grevă al membrilor săi, salariați ai Inspectoratului General al
Poliției Române.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține
că, prin excluderea categoriei sociale a polițiștilor de la dreptul
de a face grevă, textul de lege criticat încalcă prevederile art. 43
din Constituție. Se arată că dispozițiile art. 43 alin. (2) din Legea
fundamentală permit legii să stabilească anumite condiții și limite
ale exercitării dreptului pentru anumite categorii salariale, dar
nu prevăd nicidecum posibilitatea interzicerii sale. Autorul
excepției precizează că, spre deosebire de polițiști, salariaților
altor servicii indispensabile societății, ca, de exemplu, medicilor
sau salariaților din sistemul energetic, nu le este interzis dreptul
la grevă, ci doar le este limitat, prin instituirea obligației de a
asigura funcționarea optimă a serviciilor pe perioada grevei.
Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal consideră că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
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constituționalitate, cât și prin art. 63 din Legea nr. 168/1999
privind soluționarea conflictelor de muncă, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 261/2007 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor
de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 493 din 24 iulie 2007, care prevede că „Nu pot declara grevă:
procurorii, judecătorii, personalul Ministerului Apărării și al
instituțiilor și structurilor din subordinea sau coordonarea
acestuia, personalul angajat de forțele armate străine staționate
pe teritoriul României, personalul militar și funcționarii publici
cu statut special din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative și din instituțiile și structurile din
subordinea sau coordonarea acestuia, (...)”. Așa cum susține și
Avocatul Poporului în punctul de vedere transmis Curții
Constituționale, o „asemenea reglementare este justificată de
faptul că polițiștii sunt funcționari publici cu statut special, care
își desfășoară activitatea profesională în interesul și în sprijinul
persoanelor, al comunității și al instituțiilor statului, exclusiv pe
baza și în executarea legii, astfel că încetarea activității acestora
afectează un serviciu esențial pentru societate, respectiv
asigurarea ordinii publice”.
Curtea reține, în plus, că interdicția exercitării dreptului la
grevă nu pune această categorie socio-profesională în
imposibilitatea de a-și apăra interesele profesionale și sociale,
precum și drepturile legitime. Astfel, polițiștii au posibilitatea ca,
prin intermediul Corpului Național al Polițiștilor, să recurgă,
pentru satisfacerea acestor interese, la mijloace amiabile de
soluționare a conflictelor de muncă în raporturile cu administrația
centrală, constând în conciliere, mediere și arbitraj, fără însă a
apela la grevă.
Curtea constată că nu poate reține nici critica referitoare la
încălcarea principiului constituțional al egalității în fața legii și a
autorităților publice, întrucât polițiștii beneficiază de un statut
special în comparație cu alte categorii de salariați, astfel că, în
considerarea importanței activității acestora în ansamblul
societății, este justificată instituirea unui regim special în ceea ce
privește exercitarea dreptului la grevă. În jurisprudența sa,
Curtea Constituțională a statuat, în mod constant, că egalitatea
nu înseamnă uniformitate, fiind permisă instituirea unor
tratamente juridice distincte pentru anumite categorii de
persoane, dacă există o justificare obiectivă și rezonabilă.
În ceea ce privește art. 53 din Constituție, considerat, de
asemenea, ca fiind încălcat, pentru criticile prezentate anterior,
Curtea reține că dispozițiile constituționale care reglementează
restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți ale
cetățenilor nu sunt aplicabile în cauza dedusă controlului de
constituționalitate.
Așa fiind, Curtea constată că prevederile art. 45 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt
constituționale.
d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1–3,
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îi are în vedere tot pe salariați, se prevede că „Legea stabilește
condițiile și limitele exercitării acestui drept, precum și
garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru
societate”.
Curtea constată că, dintre actele internaționale cu relevanță
asupra cauzei de față, pot fi enunțate următoarele:
1. Pactul internațional cu privire la drepturile economice,
sociale și culturale, adoptat de Adunarea Generală a
Organizației Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966 (ratificat de
România prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial,
Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974), care reglementează, în
art. 8 alin. 1 lit. d), dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu
legile fiecărei țări. Potrivit alin. 2 al aceluiași text, recunoașterea
dreptului la grevă nu împiedică stabilirea unor restricții legale în
exercitarea acestui drept de către membrii forțelor armate, ai
poliției sau de către funcționarii publici.
2. Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 87/1948
privind libertatea sindicală și protecția dreptului sindical
(ratificată de România prin Decretul nr. 213/1957, publicat în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1958) care
prevede în art. 9 pct. 1: „Măsura în care garanțiile prevăzute de
prezenta convenție se vor aplica forțelor armate și poliției va fi
determinată de legislația națională.”
3. Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg
la 3 mai 1996 (ratificată de România prin Legea nr. 74/1999,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din
4 mai 1999), care, la art. 5 teza a doua, dispune: „Măsura în
care garanțiile prevăzute în prezentul articol se vor aplica poliției
va fi determinată prin legislația sau prin reglementarea
națională. Principiul aplicării acestor garanții membrilor forțelor
armate și măsura în care ele se vor aplica acestei categorii de
persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislația sau
prin reglementarea națională.”
Curtea reține că niciunul dintre instrumentele internaționale
prezentate nu consacră expres interdicția dreptului la grevă
pentru polițiști, oferind statelor posibilitatea ca, prin legislația
națională, să stabilească în ce măsură garanțiile prevăzute de
respectivele documente se vor aplica polițiștilor.
Legiuitorul constituant a recunoscut dreptul la grevă, în mod
expres, numai salariaților. Regula este, deci, că dreptul la grevă
aparține salariaților. De la această regulă există o serie de
excepții, concretizate în dispoziții legale prin care dreptul
salariaților de a declanșa grevă este limitat. Exercitarea dreptului
la grevă se realizează, așa cum prevede art. 43 alin. (2) din
Legea fundamentală, în condițiile legii. Or, legiuitorul a instituit
anumite interdicții și restrângeri ale dreptului la grevă, în scopul
asigurării bunului mers al activității economico-sociale și al
garantării intereselor de ordin general. În acest spirit, apar ca
firești și pe deplin justificate interdicțiile instituite de legiuitorul
român, atât prin art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002
privind
Statutul
polițistului,
supus
controlului
de
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit.
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, excepție ridicată de Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilorîn Dosarul nr. 2.338/2/2007 al Curții de Apel București —
Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 20 decembrie 2007.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/8.II.2008

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) 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.
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27365, 27366, 27368, 35036, 35038, 35039, 35040, 35041,
35042, 144474, 34572, 35997, 35998, 145118, 145119, 26570,
34869, 34871, 102341, 39339, 39342, 35163, 27812, 26019,
35298, 35299, 35300, 36613 și 104434, se modifică conform
anexelor nr. 1—20.
2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului și în
administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor — direcțiile sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor din județele Alba, Bacău, Bihor, Botoșani,
Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța,
Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș,
Mehedinți, Neamț, Olt, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea,
Vrancea și a municipiului București a bunurilor imobile având
datele de identificare prevăzute în anexele nr. 21—47.
Art. II. — Anexele nr. 1—47 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. I. — Anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru 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, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Valoarea de inventar și datele de identificare ale bunurilor
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor — direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța
alimentelor din județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani,
Brăila, Brașov, Călărași, Cluj, Galați, Harghita, Ialomița, Olt,
Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, a
municipiului București și Institutul de Diagnostic și Sănătate
Animală, înregistrate la pozițiile cu nr. M.E.F. 27325, 28354,
38662, 38663, 37360, 27899, 34237, 38647, 38631, 38634,
38641, 38645, 38646, 99687, 36052, 36140, 36141, 121260,

rm

PRIM-MINISTRU

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Csutak-Nagy László
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

D

București, 23 ianuarie 2008.
Nr. 83
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27325

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire administrativă
+rampă handicapați
+cabină portar

Denumire

Sc=325 m2;
Sd=650 m2;
S curte=6625 m2;
cărămidă

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv
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3519852

16277408

N — Aeroport
S — Stradă
E — S.C.
ROPILIN —
SRL
V — Stradă

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

at

ăAdresa
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gr

Arad, Calea
Bodrogului
nr. 22,
jud. Arad
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Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990
Construcție proprie

ce
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1612593
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te
a
pe

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

us

cl
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4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția nr. M.F. 27325 din anexa nr. 26
la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 1
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at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

8.29.06

38662

38663

Cod de
clasificare

28354

Nr. M.F.

Clădire DSVSA—
LSV Bacău

Adăpost animale

Clădire DSVSA

Denumire

in

Sc=819
Sd=1778 m2,
structură mixtă
N — bloc
locuințe
S — bloc
locuințe
E — Farmavet
V — bloc
locuințe

N — bloc
locuințe
S — bloc
locuințe
E — Farmavet
V — bloc loc.

Sc=14 m2;
Sd=14 m2

m 2;

N — URAZ
S — DSVSA
V — Curte
interioară
E — Farmavet

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Bacău,
1966
Str. Bucovinei
nr. 21,
jud. Bacău

Str. Bucovinei
nr. 21,
jud. Bacău

cadastrală
nr. 840/2005

H.G. nr. 477/1990

H.G. nr. 375/2004

Baza legală

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

ceDocumentație

fiz
i
2985742

or

el

1746

533394

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

rm Adresa
ăr
ii
Bacău,
gr 1968
Str. Bucovinei
at
nr. 21,
u
jud. Bacău ite
a
p
Bacău,
1966 e

fo

Date de identificare

Sc=106 m2;
Sd=214 m2,
structură cărămidă,
învelitoare tablă

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4535830

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiiile nr. M.F. 28354, 38662 și 38663 din anexa nr. 26
la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 2
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at

tin

es

D

27899

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Sediu laborator de stat
DSVSA+împrejmuiri

Denumire

Sc=378 m2;
Sd=1512 m2;
P+2+M;
S teren=1750 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

in

3860328

16277408

rm

fo
ăr
a

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

2508827

an

rs
o

pe

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

S-V — Str.
Botoșani,
1972
Tudor
str. Tudor
Vladimirescu
Vladimirescu
N-V —
nr. 5,
Proprietate
jud. Botoșani
privată
N-E — Farmavet
S-E — Școala
generală nr. 3

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția M.F. 27899 din anexa nr. 26
la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 3
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at

tin

es

D

37360

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire LSV
Bistrița-Năsăud

Denumire

iv

rm

fo

in

4347801

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — teren agricol
S — OGRSA
E – Str. Tarpiului
V — teren agricol

Descriere
tehnică
(pe scurt)

Sc=250 m2;
Sd=756 m2;
S curte=2286 m2

at

ăAdresa
rii
gr

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

CF nr. 9013155/90
P13303/25.05.90
NC 97/12.2002

ce

fiz
i

641678

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ui 1990
te
a
pe

Bistrița,
Str. Tarpiului
nr. 21, jud.
Bistrița-Năsăud

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

us

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția M.F. 37360 din anexa nr. 26
la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 4

8
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at

tin

es

D

34237

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire sediu
CSVSA+anexe

Denumire

Sc=144 m2;
Sd=432 m2;
beton

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

in

4205645

16277408

Ansamblul
de blocuri din
Piața Halelor

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

1 Decembrie
1918,bl. H,
județul Brăila

a

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

868873

an

rs
o

pe

1972

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

rm Adresa
ăr
ii
Brăila, Str.gr
a

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția M.F. 34237 din anexa nr. 26
la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 5
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VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

38634

38641

38645

38646

38647

Cod de
clasificare

38631

Nr. M.F.

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

Clădire DSVSA+LSV

Clădire Râșnov

Clădire Bran

Clădire Făgăraș

Clădire Voila

Clădire Prejmer

Denumire

iv

us

in

fo

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — grup școlar
Prejmer
S — complex
sportiv
E – S.C. Polzo —
ferma bovine
V — stația PECO
S — S.C.
Carmoliap
sector zoo
Corp comun cu
ORSA Făgăraș

Sc=285 m2;
Sd=285 m2;
S teren=1834 m2

Sc=410 m2;
Sd=410 m2;
S teren=2143 m2

Sc=209 m2;
Sd=209 m2;

Râșnov, str. Ion
Luca Caragiale,
jud. Brașov

Sc=186 m2; P+1;
Sd=372 m2;
S teren=2000 m2

Sc=849 m2; P+1; Strada Feldioarei,
S teren= 9613 m2 Plafar Brașov,
Ospa Brașov,
Remat Brașov

Brașov,
Str. Feldioarei
nr. 20A,
jud. Brașov

Comuna Bran,
jud. Brașov

Municipiul
Făgăraș,
Aleea Livezii,
jud. Brașov

Comuna Voila,
jud. Brașov

Sc=160 m2; P+1; S — Han turistic
Sd=2692 m2;
S teren=824,36 m2
V — Râul
Ghimbavei

Anul
dobândirii/dării
în folosință

1967

1977

1977

1977

1977

5743321

188070

186364

H.G. nr. 477/1990

CF nr. 2916

CF nr. 1253

CF nr. 1488

CF nr. 2103

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

CF nr. 7424

ce

fiz
i
168702

or

el

18358

an

rs
o

36411

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

rm Adresa
ăr
ComunaiiPrejmer,
1977
g
jud. Brașov ra
tu
ite
a
pe

Date de identificare
Descriere
tehnică
(pe scurt)

S teren=936,6 m2

4523126

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziția M.F. 38631, 38634, 38641, 38645,38646 și 38647
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 6

10
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at

tin

es

D

99687

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

LSV,
sediu administrativ
DSVSA Călărași

Denumire

iv

us

in

3233116

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — ORSA
Călărași
S — teren
proprietate
Primăria Călărași
E — Cimitir
Gh. Lazăr
V — Str.
Prelungirea
Dobrogei

Descriere
tehnică
(pe scurt)

Sc=1137 m2;
Sd=2965 m2;
S teren=3768 m2
P+3;
structură
rezistență,
beton armat,
ziduri cărămidă

Anul
dobândirii/dării
în folosință

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

PV avizare
nr. 1165/22.08.1991

ce

fiz
i

3529370

an

rs
o

rm Adresa
ăr
ii
Călărași, gr
at 2000
str. Prelungirea
Dobrogei nr. 4, uit
e
jud. Călărași
a
pe

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția M.F. 99687
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 7
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VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

36140

36141

121260 8.29.06

8.29.06

Cod de
clasificare

36052

Nr. M.F.

Clădire CSVSA
Câmpia Turzii

Clădire CSVSA Cluj I

Clădire Gherla

Clădire DSVSA Cluj

Denumire

fo

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

1984

1978

CSV Câmpia Turzii Câmpia Turzii,
2000
Str. 1 Decembrie
1918 nr. 22,
jud. Cluj

Cluj-Napoca,
Piața Mihai
Viteazu, Hala
Agroalimentară,
jud. Cluj

S utilă=73,32 m2; Piața
S teren=30,46 m2 Agroalimentară
Mihai Viteazu

Sc=184 m2;
S curte=206 m2

Gherla,
str. Trandafirilor
nr. 4, jud. Cluj

1800165

100770

Baza legală

CF nr. 2121

CF nr. 138027

CF nr. 7639

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

CF nr. 130850

ce

an228740
el
or
110805
fiz
i

rs
o

rm Adresa
ăr
ii
Cluj-Napoca,
gr 1975
Str. Piața Mărăști
at
nr. 1, județul Cluj
ui
te
a
pe

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Piața
Agroalimentară
Gherla

Sc=106,16 m2;
S utilă=79,05 m2

in

Date de identificare

Sc=398,55 m2;
Cartier locuințe
D+P+2;
Sd=1545,9 m2;
cărămidă;
S teren=1298 m2;
Spații verzi =
899,45 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4288390

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile M.F. 36052, 36140, 36141 și 121260
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 8
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VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

8.29.06

27366

27368

Cod de
clasificare

27365

Nr. M.F.

Circă control
alimente Tecuci

Laborator
sanitar-veterinar
de stat Galați

Sediu DSVSA Galați

Denumire
Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — Proprietate
Arghire I. și
proprietate
Savinuta
E — Fundătura
Grădina Veche
S — str. Cezar
nr. 8 bis
V — Proprietate
Primăria Galați

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Galați, str. Cezar 1996
nr.8 bis,
jud. Galați

179318

În administrare/
concesiune

Documentație tehnică În administrare
cadastrală nr. 5553

Documentație tehnică În administrare

Documentație tehnică În administrare
cadastrală nr. 13603

Baza legală

Situația juridică

cecadastrală nr. 13603

fiz
i
1856096

or

el

170575

an

rs
o

rm Adresa
ăr
ii
Galați, str.gCezar
r 1995
nr. 8 bis, at
ui
jud. Galați
te
a
pe

fo
Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

1960
Sc = 297,44 m2; N — service auto Tecuci, Str.
Sd = 297,44 m2; E — imobil particular 1 Decembrie
S teren = 4159 m2 S — domeniul public 1918, jud. Galați
V — Str. 1 Decembrie 1918

Sc = 863,57 m2

in

Date de identificare

Sc = 112.88 m2; N — Proprietate
Sd = 112.88 m2; Arghire I. și
S teren = 2288 m2 proprietate
Savinuta
E — Fundătura
Grădina Veche
S — str. Cezar
nr.8 bis
V — Proprietate
Primăria Galați

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

3553277

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziția M.F. 27365, 27366 și 27368 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,
cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 9
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VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

8.29.06

35038

35039

Cod de
clasificare

35036

Nr. M.F.

Biobaza, garaje,
camera portar
Miercurea-Ciuc

Autopsie/Crematoriu
Miercurea-Ciuc

Laborator
Miercurea-Ciuc

Denumire

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — MiercureaCiuc Progresului
S — sera
Miercurea-Ciuc
E — drum spre sere
V — locuință
individuală
N—
Miercurea-Ciuc,
Progresului
S — sera
Miercurea-Ciuc
E — drum
acces sere
V — locuință
individuală

Sc=67 m2

Sc =251 m2;
Sd = 251 m2;
cărămidă

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Miercurea-Ciuc, 1982
Str. Progresului
nr. 14,
jud. Harghita

Miercurea-Ciuc, 1982
Str. Progresului
nr.14,
jud. Harghita

CF nr. 3444

CF nr. 3444

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

CF nr. 3444

ce

fiz
i

235000

or

el

254718

an

rs
o

1529753

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Harghita

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

rm Adresa
ăr
ii
gr 1982
Miercurea-Ciuc,
at
Str. Progresului
ui
nr.14,
te
jud. Harghita
a
pe

fo

Date de identificare

Sc = 405 m2;
N—
Miercurea-Ciuc
Sd = 1215 m2;
S curte = 3030 m2 Progresului
S – sera
Miercurea-Ciuc
E — drum spre sere
V — locuință
individuală

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4246041

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile M.F. 35036, 35038, 35039, 35040, 35041, 35042 și 144474
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 10
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at

34572

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

iv

us

cl

ex
rm

ăr

ii
g

Cristuru
Secuiesc, str.
Budai NA nr. 1,
jud. Harghita

fo

in

N — Lorinczi L.
S — Koszo I.
E — str. Budai NA
V — CTAR

2002

Odorheiul
1962
Secuiesc, str.
Rakoczi Ferenc
nr. 82,
jud. Harghita

Odorheiul
1962
Secuiesc, str.
Rakoczi Ferenc
nr. 82,
jud. Harghita

13300

53409

97123

1125527

CF nr. 5285

CF nr. 3299

CF nr. 3299

CF nr. 3299

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

Sc = 66 m2;
Sd = 66 m2;
S curte = 20 m2

DSV SA Ialomița —
Clădire cu anexe

Denumire

Sc = 3342 m2;
Sd = 5232 m2;
S teren
= 11.916 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

4231652

16277408

a

N — Clădire DSVSA
S — Liceul Al.I.
Cuza
V — Str. Lacului
E — Teren viran

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Adresa

Slobozia,
str. Lacului
nr. 12,
jud. Ialomița

Date de identificare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

rs
o

2005

Anul
dobândirii/dării
în folosință

5279808

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

HG nr. 477/1990

ce

fiz
i

Valoarea
de inventar
(în lei)

or

el

an

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița

pe

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 11

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

ite

tu

ra

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Imobil sediu stație
control alimente
Cristuru Secuiesc

144474 8.29.06

tin

es

N — DCA Odorhei
S — CPP Odorhei
E — DN Odorhei—
Sighișoara
V — teren agricol

Sc = 131 m2;
Sd = 131 m2

D

N — DCA Odorhei
S — CPP Odorhei
E — DN Odorhei—
Sighișoara
V — teren agricol

Sc = 192 m2;
Sd = 192 m2

Sc = 295 m2;
N – DCA Odorhei Odorheiul
1962
Sd = 590 m2;
S — CPP Odorhei Secuiesc, str.
S curte = 3407 m2 E – DN Odorhei— Rakoczi Ferenc
Sighișoara
nr. 82,
V — teren agricol jud. Harghita

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția nr. M.F. 34572
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Magazie laborator
Odorhei

8.29.06

35042

Autopsie/Crematoriu
laborator Odorhei

Sediu laborator
Odorheiul Secuiesc

8.29.06

8.29.06

35041

35040
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VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

at

tin

es

D

Clădire DSVSA Olt,
centrală termică,
stație clorinare butan

145119 8.29.06

Spațiu CSVSA
Slatina I

Clădire CSVSA
Slatina II + magazie

8.29.06

35998

Clădire laborator
și sediu DSVSA —
magazie I
+ magazie II

Denumire

145118 8.29.06

8.29.06

Cod de
clasificare

35997

Nr. M.F.

in

N — Piață
S — Piață
E — Piață
V — Piață

N — Proprietate
particulară
S — LSV Olt
V — teren public
E — drum județean

Sd = 667,20 m2;
S teren
= 4468,40 m2

N — proprietate
particulară
S — Stradă
V — Stradă
E — Piață

Sd = 147 m2

Clădire
Sd = 84,4 m2;
magazie
Sd = 12,09 m2;
S teren
= 65,11 m2

N — DSV Olt
S — seră flori
V — seră flori
E — drum
județean

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

ăr

Slatina,
str. Tudor
Vladimirescu
nr. 173, jud. Olt

Slatina, piața
Frații Buzești,
jud Olt

Slatina,
piața Zahana,
jud. Olt

2002

1980

PV recepție finală
nr. 1/23.08.2002 și
nr. 2/2.12.2002

H.G. nr. 477/1990

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

357893

41279

or

el

115110

1158157

an

rs
o

pe

1980

a

1970

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Slatina,
str. Tudor
Vladimirescu
nr. 171, jud. Olt

rm

fo

Date de identificare

Sd = 2189 m2;
P+2;
Sd = 262,98 m2;
Sd = 30,64 m2;
S teren = 4811 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4286410

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile M.F. 35997, 35998, 145118 și 145119
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 12
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at

tin

es

D

26570

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire laborator
+ centrală
+ hidrofor DSVSA

Denumire

Sc = 428 m2;
Sd = 1098 m2;
S teren
= 11886 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

in

2844634

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

nr. 11,
jud. Prahova

a

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

1658419

an

rs
o

pe

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

rm Adresa
ăr
ii
Ploiești, g
r
str. Corlateștia

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția nr. M.F. 26570
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 13
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at

tin

es

D

Clădire
DSVSA Suceava

Clădire
CSVSA Suceava

8.29.06

34871

102341 8.29.06

Clădire
CSVSA Fălticeni

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

34869

Nr. M.F.

N — Bloc
E — Bloc
S — Institut
de proiectare
V — Stradă
N — Bloc
S — Stradă
E — Piață
V — Bloc

Sc =790 m2;
Sd = 2336 m2;
S teren = 533 m2;
P+1+M;
3 corpuri
cărămidă

Sc = 40 m2;
Sd = 40 m2;

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — Piață
S — Stradă
E — Bazar

parter bloc
prefabricat

in

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Suceava,
2000
aleea Saturn
nr. 3, bl. E22,
județul Suceava

jud. Suceava

or

46596

el

an

rs
o

Baza legală

Contract V—C
nr. 5372/2000

Protocol DGA
nr.114/21.06.1990

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Protocol DGA
nr.114/21.06.1990

ce

fiz
i

2870163

123616

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

rm Adresa
ăr
ii
Fălticeni,
1947
g
Str. Halei nr.ra4,
jud. Suceava tu
ite
Suceava,
1965
a
pe
Str. Scurtă nr. 2,

fo

Date de identificare

P+M; căramidă;
Sc = 145 m2;
Sd = 250 m2;
S teren = 100 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4244504

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile M.F. 34869, 34871 și 102341
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 14
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at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

39342

Cod de
clasificare

39339

Nr. M.F.

Clădire laborator
CSVSA

Clădire CSVSA,
clinică veterinară
DSVSA

Denumire

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Sc=1.200 m2;
Persoane fizice
P+1;
Sd=1.200 m2;
S curte=5.600 m2
Com. Nanov,
jud. Teleorman

a

or

el

Baza legală

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

1959878

1290615

an

rs
o

pe

1971

ite

1971

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

jud. Teleorman

rm Adresa
ăr
ii
gr
Com. Nanov,
a

fo

Date de identificare

Sc=930 m2;
Persoane fizice
P+1;
S curte=5.600 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4652759

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile nr. M.F. 39339 și 39342
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 15
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at

tin

es

D

35163

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire laborator
sanitar-veterinar

Denumire

Sc=590 m2;
Sd=1.770 m2;
S curte=4.679 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

in

4250824

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

a

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

CF nr. 41548/2006

ce

fiz
i

3049276

an

rs
o

pe

1954

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

Martir Caceu
nr. 4, jud. Timiș

rm Adresa
ăr
ii
Timișoara,gr
str. Surorile a

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția nr. M.F. 35163
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 16
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at

tin

es

D

27812

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

DSVSA Tulcea —
Clădire laborator
sanitar-veterinar

Denumire

Sc=250 m2;
Sd=1.200 m2;
S curte=420 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

fo

in

3721958

16277408

N — Str. Comerțului
S — ICPDD Tulcea
E — str. Mihai
Viteazu
V — str. Babadag

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

rm
at

ăAdresa
rii
gr

Tulcea,
str. Babadag
nr. 163,
jud. Tulcea

Date de identificare

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Protocol
predare-primire
nr. 2969/533/1990

ce

fiz
i

3906323

an

rs
o

ui 1981
te
a
pe

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

us

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Imobil

Tip
bun

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția nr. M.F. 27812 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările
și completările ulterioare

ANEXA Nr. 17
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at

tin

es

D

26019

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire
CSVSA Govora

Denumire

Sc=56 m2;
Sd=112 m2;
P+1
S curte=91 m2;

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

in

2574212

16277408

E — Mistrianu Gh.
V — Ancuța
S — Mistrianu
N – DJ 649

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Vladimirescu
nr. 55,
jud. Vâlcea

a

or

el

Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

198269

an

rs
o

pe

2003

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

rm Adresa
ăr
ii
Govora, g
str. Tudor ra

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziția nr. M.F. 26019
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Tip
bun
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2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

at

tin

es

D

8.29.06

8.29.06

8.29.06

35299

35300

Cod de
clasificare

5298

Nr. M.F.

Sc=151 m2;
Sd=153 mp;
cărămidă

Sc=336 m2;
Sd=1.008 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

Clădire sediu DSVSA Sc=153 m2;
Sd=153 mp;
cărămidă

Extindere laborator
sanitar veterinar
de stat

Laborator
sanitar veterinar
de stat

Denumire

iv

fo

in

4266065

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

București,
str. Ilioara
nr.16E, sector 3

1999

509828

1460514

Baza legală

PV recepție finală
nr. 9097/1999

PV recepție finală
nr. 12621/1995

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

PV recepție finală
nr. 739/2003

ce

an881329
el
or
fiz
i

rs
o

pe

București,
1995
str. Ilioara
nr. 16E, sector 3

a

1972

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

str. Ilioara
nr. 16E, sector 3

rm Adresa
ăr
ii
g
București, ra

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

us

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile nr. M.F. 35298, 35299 și 35300
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare
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at

tin

es

D

Pavilion acces IDSA

104434 8.29.06

Denumire

Corp principal IDSA

Cod de
clasificare

8.29.06

36613

Nr. M.F.

iv

us

in

4316171

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

În curtea Facultății
de Medicină
Veterinară
București
În curtea Facultății
de Medicină
Veterinară
București

Descriere
tehnică
(pe scurt)

Sc=1091,27 m2;
Sd=3.273,81 m2;
P+E+M

Sc=49,71 m2;
Sd=49,71 m2
București,
str. Nicolae
Staicovici
nr. 63, sector 5

or

el

Baza legală

Protocol nr. 16/1998

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Ord. Trans.
8417/27.06.1990

ce

fiz
i

527383

3224138

an

rs
o

pe

2000

a

1990

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

Staicovici nr. 63,
sector 5

rm Adresa
ăr
ii
București,gr
str. Nicolae a

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

VA L O A R E A D E I N V E N TA R Ș I D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la pozițiile nr. M.F. 36613 și 104434
din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare

Imobil

Imobil

Tip
bun
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Teren punct
Inspecție Frontieră
Moravița

Teren punct
Inspecție Frontieră
Halmeu

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

ite

tu

a

or

el

72286

36591

an

rs
o

pe

Zona de frontieră 2005
Halmeu,
jud. Satu Mare

ra

ii
g

S=13.400 m2

ăr

Adresa

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Zona de frontieră 2005
Moravița,
jud. Timiș

(după caz,
pe scurt)

rm

fo

i
Vecinătăți n

Date de identificare

Baza legală

Contract V-C
nr. 3793/16.06.2005

În administrarea
ANSVSA

În administrarea
ANSVSA

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Contract V-C
nr. 388/04.11.2005

ce

fiz
i

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

S=2.000 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, și,
după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului

Imobil

Imobil

Tip
bun
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Clădire
CSVSA Aiud

Clădire
CSVSA
Ocna Mureș

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

tu

2004

ite

a

or

el

Contract V-C
nr. 915/2005

In administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract V-C
nr. 2213/2004

ce

fiz
i

88005

139894

an

rs
o

pe

Ocna Mureș,
2005
str. Cloșca
nr. 56, jud. Alba

ra

ii
g

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Sc=427 m2;
S teren=546 m2

ăr

Adresa

Aiud,
Str. Băilor
nr. 12,
jud. Alba

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Clădire, curte
și gradină în
suprafață
de 180 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

5823920

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat
care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Denumire

Rezervor apă

Garaj

Împrejmuire

Cod de
clasificare

8.29.06

8.29.06

8.29.06

Panouri beton
123 m

Structură
metalică, pereți
și învelitoare
izopan;
Sc= 98 m2;
Sd= 98 m2

Structură beton,
terasă,
Sc= 50 m2;
Sd= 50 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

in

4535830

16277408

N — garaj
S — DSVSA
E — Uraz
V — Clădire
laborator

N — garaj
S — DSVSA
E — Uraz
V — Clădire
laborator

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Bacău,
Str. Bucovinei
nr.21,
jud. Bacău

Str. Bucovinei
nr. 21, jud.
Bacău

2003

PV recepție
finală
nr. 9482/
19.12.2005

PV recepție
finală
nr. 9482/
19.12.2005

nr. 9482/
19.12.2005

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

recepție
cePV
finală

fiz
i
45642

or

el

104120

79672

an

rs
o

rm Adresa
ăr
Bacău, ii g
2000
ra
Str. Bucovinei
tu
nr.21, jud. Bacău
ite
a
Bacău,
2000pe

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău

Tip
bun

Imobil

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar
de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

ex

Nr. M.F.

Birouri Aleșd

Punct
de dezinfecție
Borș

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

in

E—
SC Petrom SA
V — Teren
viran persoane
fizice
S — Teren viran
persoane fizice
N — Teren
viran persoane
fizice

Sc = 64 m2;
Sd= 64 m2

Punct
de inspecție
frontieră
Borș,
jud. Bihor

E — proprietate
persoane fizice jud. Bihor
V — proprietate
publică
a consiliului
local Aleșd
S — proprietate
publică
a consiliului
local Aleșd
N — proprietate
publică
a consiliului local
Aleșd

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

a

Baza legală

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i
32168

or

el

8550

an

rs
o

pe

1968

ite

1958

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

rm Adresa
ăr
ii
gr
Aleșd,
a

fo

Date de identificare

Sc= 117 m2;
Sd= 117 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

4348769

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

cl

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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Coteț cărămidă

Magazie lemne

Șopron

8.29.06

8.29.06

Garaj

8.29.06

8.29.06

E—
Inspectoratul
de Protecție
a Mediului
V — Drum
național
S—
Str. Ion Bogdan
N — Oficiul
de reproducție
și selecție
a animalelor

m2

Sc= 15
Sd= 15 m2

E—
Inspectoratul
de Protecție
a Mediului
V — Drum
național
S—
Str. Ion Bogdan
N — Oficiul
de reproducție
și selecție
a animalelor

de reproducție
și selecție
a animalelor

E—

esInspectoratul
de
ti Protecție
a nMediului
a
V —tDrum
e
naționalxc
lu
S—
si
Str. Ion Bogdan
v
N — Oficiul

D

ăr

ite

tu

ra

ii
g

a

Oradea,
1951
str. Ion Bogdan
nr. 37,
jud. Bihor

8662

or

el

H.G. nr. 477/1990

H.G. nr.477/1990

H.G. nr.477/1990

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

22558

5142

49002

an

rs
o

pe

Oradea,
1961
str. Ion Bogdan
nr. 37,
jud. Bihor

rm

fo

in

Oradea,
1963
str. Ion Bogdan
nr. 37,
jud. Bihor

E — Inspectoratul Oradea,
1962
de Protecție a
str. Ion Bogdan
Mediului
nr. 37,
V — Drum
jud. Bihor
național
S—
Str. Ion Bogdan
N — Oficiul
de reproducție
și selecție
a animalelor

Sc= 15 m2
Sd= 15 m2

Sc= 10 m2
Sd= 10 m2

Sc= 75 m2;
Sd= 75 m2

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil
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Nr. M.F.

Cod de

Bordei benzină

Împrejmuire

8.29.06

S= 200m

Sc= 8 m2
Sd= 8 m2

at

tin

E—
Inspectoratul
de Protecție
a Mediului
V — Drum
național
S—
Str. Ion Bogdan
N — Oficiul
de reproducție
și selecție
a animalelor

E—
Inspectoratul
de Protecție
a Mediului
V — Drum
național
S—
Str. Ion Bogdan
N — Oficiul
de reproducție
și selecție
a animalelor

iv

us

cl

ex

Adresa

Anul

Oradea,
1967
str. Ion Bogdan
nr. 37,
jud. Bihor

Valoarea

2558

or

el

H.G. nr. 477/1990

H.G. nr. 477/1990

Baza legală

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

ceH.G. nr. 477/1990

fiz
i

16940

56857

de inventar
(în lei)

an

rs
o

dobândirii/dării
în folosință

in Oradea,
1965
fo
r
str.m
Ion Bogdan
ăr
nr. 37,
ii
jud. Bihor
gr
at
ui
te
a
pe

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

E—
Oradea,
1967
Inspectoratul
str. Ion Bogdan
de Protecție
nr. 37,
a Mediului
jud. Bihor
V — Drum
național
S — Str. Ion Bogdan
N — Oficiul
de reproducție
și selecție
a animalelor

es

D

Descriere
tehnică
(pe scurt)

Drum interior beton Sc= 200 m2
Sd= 200 m2

Denumire

8.29.06

8.29.06

clasificare

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

juridică

Situația

Tip

Imobil

Imobil

Imobil

bun
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Clădire CSVSA
Dorohoi

Clădire CSVSA
Piața Big
Botoșani

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

S-VStr. Stiubianu
N-V- Bloc
locuințe
N-EBd. Victoriei
S-E- Bloc
locuințe
Ansamblu
locuințe

Sc = 117,69 m2
S teren =
43,71 m2

ăr

Botoșani,
str. Anastasie
Panu nr.1,
jud. Botoșani

a

42333

Contract de V-C
nr. 805/
18.11.2003

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract de V-C
nr. 4105/
4.08.2003

ce

an111261
el
or
fiz
i

rs
o

pe

2003

ite

2003

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

ra

ii
g

Adresa

Botoșani,
Bd. Victoriei
nr.24, bl.B4,
parter,
jud. Botoșani

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

S utilă =
48,76 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

3860328

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar
de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Clădire arhivă+
garaje DSVSA
Brăila

Clădire crematoriu
animale LSV Brăila

Teren DSVSA
Brăila

8.29.06

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

Imobil proprietar Brăila,
Niță A. Ion
Calea Galați
ITPCS
nr.344,
jud. Brăila

S= 3303 m2

cărămidă

Liceul Progresul Brăila,
Calea Galați
nr. 344, jud.
Brăila

or

el

MT — justificativ
nr. 9153/2003
pentru înscrierea
în CF

Fișa mijlocului fix
nr. 1056/2003

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Fișa mijlocului fix
nr. 1057/2003

ce

fiz
i

100666

27500

45000

an

rs
o

pe

1967

a

2003

ite

2003

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila

Tip
bun

Imobil

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

ra

ii
g

Sc= 18 m2
Sd= 18 m2

ăr

Adresa

Liceul Progresul Brăila,
Calea Galați
nr.344,
jud. Brăila

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc= 78 m2
Sd= 78 m2
Cărămidă

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4205645

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 26
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tin

es

D

Nr. M.F.

Adăpost ALA

Biobaza+
Garaje
autolaborator
DSVSA Brașov

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

iv
Vecinătăți
(după caz,in

Str. Feldioarei
Plafar Brașov
Ospa Brașov
Remat Brașov
Str. Feldioarei
Plafar Brașov
Ospa Brașov
Remat Brașov

Sc= 204 m2
Sd= 204 m2

pe scurt)

rm

ăr

tu

ra

ii
g

Adresa

a

pe

Brașov,
2004
Calea Feldioarei
nr. 20A,
jud. Brașov

ite

or

el

Baza legală

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

562936

449279

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Brașov,
2004
Calea Feldioarei
nr. 20A,
jud. Brașov

fo

Date de identificare

Sc= 51,40 m2
Sd= 51,4 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

us

cl

ex

4523126

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

at

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat
care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Teren

Denumire

S=
3.684,10 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4299810

16277408

N—
Drum orășenesc
S — Teren
particular
E — Clădire
societate
comercială
V — Clădire
societate
comercială

ăr
a

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

150000

an

rs
o

pe

1988

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Buzău,
Str. Horticolei
nr. 58 bis,
jud. Buzău

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat
care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 28
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

CSVSA Oltenița

Denumire

Sc= 125 m2
S teren =
274 m2
P+2; structura
rezistență beton armat,
zidărie,
cărămidă

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

3233116

16277408

N — str. 6 Martie
S — cvartal
blocuri
E — cvartal
blocuri
V—
Str. Pescarilor

ăr
a

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

708335

an

rs
o

pe

1968

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Oltenița,
Str. Pescarilor
nr. 29 bis,
jud. Călărași

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și,după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat
care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire CSVSA
Băile Herculane

Denumire

Sc = 128 m2;
Sd = 128 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

3227068

16277408

Ansamblu
locuințe

ăr
a

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract V—C
nr. 1381/
26.06.2002

ce

fiz
i

109350

an

rs
o

pe

2002

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Băile
Herculane,
Str.
Trandafirilor
nr. 56, bl. 90,
sc. F, parter,
jud. CarașSeverin

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Tip
bun

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat
care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 30
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire CSVSA
Igiena Costinești

Denumire

ăr

a
pe

or

el

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract V—C
În administrare
nr. 4611/5.06.2002

ce

fiz
i

568819

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Costinești,
2002
Str. Tineretului
nr. 140,
jud. Constanța

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc = 130,17 m2; N —
S teren =
drum stradal
591 m2
E — Tanev
S—
Bădescu Ion
V — drum
stradal

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4707706

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care
au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Denumire

Teren CSVSA
Aninoasa

Cod de
clasificare

8.29.06

S = 3.740 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4279863

16277408

N — teren
administrare
primărie
E — DCL
S — teren
administrare
primărie
V — teren
administrare
primărie

ăr

a
pe

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Raport evaluare
funciară nr. 9605/
26.07.2005

ce

fiz
i

124430

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Comuna
2005
Aninoasa,
jud. Dâmbovița

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat
care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 32
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Denumire

Magazie
medicamente

Cod de
clasificare

8.29.06

Construcție
din zid

Descriere
tehnică
(pe scurt)

us

cl

4351853

16277408

iv
Vecinătăți
i
(după caz, n

N — drum acces
E — clădire
LSV
S—
S.C. Eumeca
SRL
V — Direcția
fitosanitară

pe scurt)

rm

ăr
a

or

el

1394

an

rs
o

pe

1991

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Târgu Jiu,
bd. Ecaterina
Teodoroiu
nr. 519,
jud. Gorj

fo

Date de identificare
Baza legală

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Denumire

Sediu DSVSA
Harghita

Locuință
de serviciu
Mihăileni

CSVSA Voșlobeni

Cod de
clasificare

8.29.06

8.29.06

8.29.06

N—
Miercurea-Ciuc
Progresului
E — drum
spre sere
S — sera
Miercurea-Ciuc
V — locuință
individuală
N—
Kovacs Albin
S — Cons. Loc.
E — Cons. Loc.
V — Drum
comunal

N — Drum
S — Primărie
E — Drum
V — Primărie

Sc = 133 m2;
Sd =184 m2;
P+1;
cărămidă
S curte =
544 m2;
S grădină =
2.023 m2

Sc = 145 m2;
Sd = 145 m2;
cărămidă
S curte =
855 m2

ăr

Comuna
Voșlobeni,
jud. Harghita

Comuna
Mihăileni,
jud. Harghita

pe

1962

1995

a

H.G. nr. 477/1990

CF nr. 36 CN

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i

36159

or

el

79300

998178

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Harghita

Tip
bun

Imobil

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Miercurea-Ciuc, 1972
Str. Progresului
nr.14, jud.
Harghita

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc =226 m2;
Sd = 452 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4246041

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Clădire CSVSA
Geoagiu

CSVSA Orăștie

CSVSA Petroșani

8.29.06

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

Orăștie,
Str. Plantelor
nr. 2,
jud.
Hunedoara
Petroșani,
str.
N. Bălcescu
nr. 10,
jud.
Hunedoara

Sc = 193 m2;
Sd = 384 m2

a

1971

H.G. nr. 477/1990

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

H.G. nr. 477/1990

ce

fiz
i
409400

or

el

101826

80020

an

rs
o

pe

1968

ite

1970

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara

Tip
bun

Imobil

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

ra

ii
g

Sc =146 m2;
S curte =
522 m2

ăr

Adresa

Geoagiu,
Str.
Sanatoriului
nr. 10,
jud.
Hunedoara

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc = 95 m2;
S curte =
310,5 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4371117

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Bazin neutralizare
și stație pompe
ape uzate

Denumire

Incintă DSVSA
Iași

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4540160

16277408

N — ORSA Iași
E — Biobaza
UAI
S — FMV Iași
V — aleea
Mihail
Sadoveanu

ăr
a

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

PV recepție finală
nr. 6456/
20.05.2005

ce

fiz
i

285627

an

rs
o

pe

2005

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Iași, aleea
Mihail
Sadoveanu
nr. 10,
jud. Iași

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 36
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Denumire

Clădire control
alimente II
Baia Mare

Cod de
clasificare

8.29.06

Sc = 86 m2;
Sd = 86 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

3695123

16277408

ăr
a

or

el

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract de V-C
nr. 3716/
10.11.2005

ce

fiz
i

219200

an

rs
o

pe

2005

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

S.C.
Baia Mare,
Gastrorom — SA Str. Victoriei
nr. 132,
jud.
Maramureș

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Apartament sediu
CSVSA nr. 3

Clădire anexă
sediu DSVSA
Mehedinți

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

Ansamblu
locuințe

N — Str. Roșiori
S — teren spital
E — sediu
DSVSA
V — service
auto

Sc = 165 m2;
Sd = 165 m2

ăr

a

Drobeta1975
Turnu Severin,
str. Carol Davila
nr. 1,
jud. Mehedinți

or

el

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract V-C
nr. 3132/2005

ce

fiz
i

16981

99770

an

rs
o

pe

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Drobeta2005
Turnu Severin,
str. Alion
nr. 64, bl. P2,
sc. 2, ap. 2,
jud. Mehedinți

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc = 83 m2;
Sd = 83 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4761136

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Remiză Roman

Locuință
Dragomirești

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

P—cărămidă

Schelet metalic
S= 91 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

2613532

16277408

Parte
componentă
CSVSA

rm
ăr

Comuna
Dragomirești,
jud. Neamț

a

or

el

8446

2372

an

rs
o

pe

1990

1990

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Roman,
jud. Neamț

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Baza legală

Protocol nr. 761/
23.08.1990

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Protocol nr. 761/
23.08.1990

ce

fiz
i

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Clădire CSVSA
Corabia I

Clădire CSVSA
Piatra Olt

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

N — bl. B7
S—
str. C.A. Rosetti
V — bl B5,
E — proprietate
particulară
N — proprietate
particulară
S — stradă
V — proprietate
particulară
E — proprietate
particulară

Sc=174 m2;
Sd=174 m2

ăr

Piatra Olt,
jud. Olt

or

el

H.G. nr. 477/1990

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

Contract V-C
nr. 1213/
15.06.2004

ce

fiz
i

30000

19803

an

rs
o

pe

1960

a

2004

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Corabia, str.
C.A. Rosetti,
bl. B6, sc. 2,
ap. 2, jud. Olt

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc=63,48 m2;
S teren=21 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4286410

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 40
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Clădire CSVSA
Gura Humorului

Clădire CSVSA
Vatra Dornei

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

P+2; zidărie;
Sc=162,9 m2;
Sd=466,5 m2;
S teren=
1000 m2

P+1+M;
zidărie;
Sc = 103,15 m2;
Sd=309,45 mp;
S teren =
150 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4244504

16277408

Vecinătățiin

N – Stradă
S — Cale ferată
V — Proprietate
particulară
E — Proprietate
particulară

N — Stradă
S — Casa
de Cultură
V – Proprietate
particulară
E – Proprietate
particulară

(după caz,
pe scurt)

rm
ăr

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

a

Vatra Dornei,
str. Runc,
jud. Suceava

2005

pe

or

el

Baza legală

PV recepție finală
nr. 6677/
27.12.2005

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

PV recepție finală
nr. 6678/
27.12.2005

ce

fiz
i

904852

529263

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Gura
2005
Humorului,
str. Mănăstirea
Humorului,
jud. Suceava

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Construcții
speciale,
garaje, biobază

Extindere LSV
și sediu DSVSA

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

E — Teren viran
V — Casa
Tineretului
S — Teren
viran
N — Bloc
locuințe
E – Teren viran
V — Casa
Tineretului
S — Teren
viran
N — Bloc
locuințe

Sc=255 m2;
Sd=1335 m2

ăr

Timișoara,
str. Surorile
Martir Caceu
nr. 4,
jud. Timiș

a

or

el

CF nr. 41548

ce

fiz
i

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

1689433 PV recepție finală
nr. 1/10.05.2004

47

an

rs
o

pe

2004

ite

1956

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

ra

ii
g

Adresa

Timișoara,
str. Surorile
Martir Caceu
nr. 4,
jud. Timiș

rm

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Sc=320 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4250824

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului

ANEXA Nr. 42
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

CSV Zonală Măcin

Denumire

Sc=372 m2;
S curte=
251 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

us

cl

3721958

16277408

iv
Vecinătății
(după caz, n

N — proprietate
Pană Barbu,
Stan Mihail,
Mustafa
Mugader
S – drum
stradal
E — RAGCL
Măcin
V — SC
Hercules SA

pe scurt)

rm

ăr
a

or

el

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Contract V-C
În administrare
nr. 811/02.06.2003

ce

fiz
i

235620

an

rs
o

pe

2003

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

Măcin,
Str. Victoriei
nr. 122,
jud. Tulcea

fo

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

Instalație gaze
CSVSA Bălcești

Gard laborator

Instalație gaze
branșament+
instalație
utilizare

Instalație gaze
CSVSA nr. 1
Râmnicu
Vâlcea

Instalație gaze
CSVSA Băbeni

Teren Băbeni

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

Vecinătățiin

rm
ăr

Băbeni,
str. Dragoș
Vranceanu,
jud. Vâlcea

S=1935 m2

Râmnicu
Vâlcea, Str.
Ana Ipătescu,
bloc V1,
jud. Vâlcea

Râmnicu
Vâlcea,
Bd. Pandurilor
nr. 9,
jud. Vâlcea

Râmnicu
Vâlcea,
Bd. Pandurilor
nr. 9,
jud. Vâlcea

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

2006

2003

2003

1033

9497

3522

HCL nr. 84/
21.11.2006

PV recepție
nr. 11010/
04.11.2004

nr. 11362/
16.11.2004

PV recepție finală
nr. 13729/
24.11.2003

PV recepție finală
nr. 13729/
24.11.2003

PV recepție finală
nr. 6960/2003

Baza legală

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

cePV recepție finală

fiz
i

18681

4724

an4594
el
or

rs
o

pe

2002

a

2003

ite

2003

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

tu

ra

ii
g

Adresa

Bălcești,
jud. Vâlcea

fo

Băbeni,
str. Dragoș
Vranceanu,
jud. Vâlcea
Pe teren sunt
situate
dispensar+grajd

Bd. Pandurilor
nr. 9
V — LSV
Râmnicu
Vâlcea

(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Branșament +
instalație
utilizare

Branșament +
instalație
utilizare

Branșament+
instalație
utilizare

Construcție
fundație beton,
structură
metalică

Branșament +
instalație utilizare

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

2574212

16277408

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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CSVSA Drăgășani

Instalație gaze
CSVSA Govora

at

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

iv

us

cl

ex

16277408

Nr. M.F.

CSVSA Huși

CSVSA Negrești

Sediu DSVSA

8.29.06

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

133500

3352

Piață
agroalimentară
Huși

Piața
agroalimentară
Negrești
N — dispensar
veterinar Bârlad
S — teren agricol
E — societate
comercială
V — strada
Trestiana

Sc=68,04 m2

Sc=1.100 m2;
Sd=2.200 m2

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Sc=50,49 m2

Descriere
tehnică
(pe scurt)

ite
a

rs
o

pe

Adresa

Bârlad,
str. Trestiana
nr. 2,
jud. Vaslui

2004

Negrești,
1970
Str. Pieței nr.1,
jud. Vaslui

Contract V-C
nr.1629/2002
2071824 PV recepție finală
nr. 9635/
16.12.2004

183706

Baza legală

În administrare

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Contract V-C
nr. 3202/2002

ce

fiz
i
28992

or

el

Valoarea
de inventar
(în lei)

an

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Huși,
1974
str. Ștefan
cel Mare bl. B2,
sc.A, demisol,
jud.Vaslui

Date de identificare

În administrare

În administrare

Imobil

Imobil

Imobil

Imobil

Tip
bun

ANEXA Nr. 45

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui

tu

ra

Contract V—C
nr. 2115/2005

PV recepție finală
nr. 12001/
27.10.2003

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2005

2003

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului

tin

es

Drăgășani,
str. Decebal
bl. M3, sc. C,
parter,
jud. Vâlcea

Sc=71,18 m2

D

Govora,
str. Tudor
Vladimirescu
nr. 55,
jud. Vâlcea

Branșament +
instalație
utilizare

in 7160122
fo
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
rm
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
ăr
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
ii
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
g

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

8.29.06

8.29.06
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at

tin

es

D

Nr. M.F.

8.29.06

Cod de
clasificare

Clădire circă
igienă Adjud

Denumire

Parter

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

us

cl

4297614

16277408

N — Incintă
piață
agroalimentară
S — Alee
pietonală
E — SC
Mixtcom SA
V — SC
Decent SRL

rm
ăr

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

a

pe

or

el

Baza legală

În administrare/
concesiune

Situația juridică

Contract V-C
În administrare
nr. 236/19.09.2002

ce

fiz
i

21000

an

rs
o

Anul
dobândirii/dării
în folosință

Adjud,
2002
str. Nicolae
Bălcescu
T3, Pc, ap.162,
jud. Vrancea

fo

in

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Situația
juridică

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea

Tip
bun

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

ex

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
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at

tin

es

D

ex

Nr. M.F.

Biobaza

Anexă arhivă

8.29.06

Denumire

8.29.06

Cod de
clasificare

înălțime max=
5,90 m

Sc= 119,60 m2;
Sd=119,60 m2;

Descriere
tehnică
(pe scurt)

iv

fo

in

4266065

16277408

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Str. Ilioara
nr. 16E,
sectorul 3

nr. 16E,
sectorul 3

a

or

el

PV recepție finală
nr. 30341/2004

În administrare

În administrare

În administrare/
concesiune

Situația juridică
Baza legală

PV recepție finală
nr. 30341/2004

ce

fiz
i

285903

4971

an

rs
o

pe

2004

2004

Anul
dobândirii/dării
în folosință

ite

tu

rm Adresa
ăr
ii
Str. Ilioaragr
a

Date de identificare

Valoarea
de inventar
(în lei)

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
a Municipiului București

Situația
juridică

Tip
bun

Imobil

Imobil

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

us

cl

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare,
care funcționează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică
și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au
în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

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

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitate Biologică
În temeiul art. 11 alin. (7) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu
și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, al art. 6 alin. (8) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 3/2008, și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

c) modelul rapoartelor anuale;
d) procedurile detaliate de funcționare a Comisiei, care includ
condițiile specifice validării diferitelor etape în elaborarea
avizului științific, convocarea membrilor, aprobarea și arhivarea
documentelor, activitatea Secretariatului acesteia, angajarea
unor experți, comunicarea externă și alte activități curente.
(2) Modelele și procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă de
către autoritatea competentă, în 15 zile calendaristice de la
solicitarea scrisă a Comisiei.
(3) Deciziile Comisiei, prevăzute la alin. (1) se adoptă în
condițiile stabilite la art. 2 alin. (4).
Art. 5. — Modelul formularelor privind angajamentul,
declarația de interese și declarația de confidențialitate, care se
semnează de membrii Comisiei, și modelul formularelor privind
declarația de interese și declarația de confidențialitate, care se
semnează de experții angajați de Comisie, sunt prevăzute în
anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2 la regulament.
Art. 6. — Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului apelor și protecției mediului
nr. 684/2002 privind aprobarea componenței Comisiei pentru
Securitate Biologică și a regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 793 din 31 octombrie 2002.
Art. 7. — Autoritatea publică centrală pentru protecția
mediului și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin
Direcția generală implementare politici de mediu și Direcția
buget, finanțe, administrativ asigură aplicarea prevederilor
prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind organizarea și
funcționarea Comisiei pentru Securitate Biologică, denumit în
continuare regulament, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Comisia pentru Securitate Biologică, denumită
în continuare Comisia, este compusă din 12 membri titulari și
4 membri supleanți, numiți prin ordin al conducătorului autorității
publice centrale pentru protecția mediului.
(2) Membrii supleanți preiau atribuțiile membrilor titulari
atunci când aceștia nu pot participa la activitatea și întrunirile
Comisiei.
(3) Ordinul de numire, precum și cel de revocare a membrilor
Comisiei se publică pe adresa de internet a autorității publice
centrale pentru protecția mediului și a Comisiei.
(4) Comisia se întrunește legal în prezența a cel puțin două
treimi din numărul membrilor săi. Deciziile se adoptă cu
minimum două treimi din voturile membrilor săi.
Art. 3. — (1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în
calitate de autoritate competentă, asigură funcționarea
Secretariatului Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 11
alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007
privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață
a organismelor modificate genetic.
(2) Funcționarea Secretariatului Comisiei se asigură în
maximum 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a
prezentului ordin.
Art. 4. — (1) Prin decizie a Comisiei, cu prilejul primei întruniri
a acesteia, se stabilesc:
a) modelul avizului științific emis de Comisie;
b) modelul ștampilei;

ce

ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

București, 25 ianuarie 2008.
Nr. 98.
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ANEXĂ

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitate Biologică
CAPITOLUL I
Rolul și componența Comisiei pentru Securitate Biologică
SECȚIUNEA 1

fiz
i

or

el

an

rs
o

pe

a

ite

tu
ra

ăr
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g

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modul de
organizare și funcționare a Comisiei pentru Securitate Biologică,
denumită în continuare Comisia.
Art. 2. — (1) Comisia este un organism științific
interdisciplinar, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în
procesul de luare a deciziilor de către autoritatea competentă.
(2) Atribuțiile Comisiei sunt cele prevăzute la art. 11 alin. (7)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 și la
art. 6 alin. (8) lit. a)—g) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 44/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.
(3) Comisia este independentă în desfășurarea activității sale
științifice.
Art. 3. — (1) Comisia evaluează anual conținutul Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitate
Biologică, denumit în continuare regulament, și eficacitatea
prevederilor sale și poate propune autorității competente
revizuirea acestuia.
(2) Autoritatea competentă elaborează proiectul de ordin
pentru modificarea regulamentului și îl supune aprobării
conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
mediului.

ce

Rolul Comisiei pentru Securitate Biologică

a) Academia Română și/sau instituțiile aflate în coordonarea
acesteia;
b) Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe IonescuȘișești” și/sau instituțiile aflate în coordonarea acesteia;
c) Academia de Științe Medicale și/sau din instituțiile aflate în
subordinea ori coordonarea acesteia;
d) universități și institute de cercetare cu profil biologic,
agricol, medical, protecția mediului și alte profiluri conexe
domeniului;
e) organizații neguvernamentale.
(2) Nominalizările prevăzute la alin. (1) sunt transmise
autorității publice centrale pentru protecția mediului, împreună
cu un curriculum vitae și o scrisoare de intenție, în original,
semnate de către persoanele nominalizate.
Art. 7. — (1) Persoanele nominalizate trebuie să fie
personalități științifice cu competență în genetică, ecologie,
biologie, biologie moleculară, microbiologie, biochimie,
biotehnologie, chimie, conservarea naturii, medicină,
imunologie, toxicologie, alergologie, agricultură, medicină
veterinară și alte domenii conexe.
(2) În funcție de dosarele care se soluționează, Comisia
poate lua în considerare și alte competențe decât cele prevăzute
la alin. (1) și asigură corelarea cu competențele persoanelor
incluse în lista experților prevăzută la art. 27 alin. (2).
(3) Un dosar reprezintă orice activitate desfășurată în cadrul
Comisiei sau al unei subcomisii ori al grupurilor de lucru pentru
care Comisia emite un aviz, face o evaluare, exprimă un punct
de vedere, în baza atribuțiilor sale prevăzute prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 43/2007 și Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 44/2007, aprobată cu modificării prin Legea
nr. 3/2008, și în conformitate cu prezentul regulament.
Art. 8. — (1) Membrii Comisiei, titulari și supleanți, sunt numiți
pentru o durată de maximum 4 ani. Mandatul lor se poate
prelungi, la solicitarea acestora, printr-un nou ordin al
conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
mediului, pe baza unei noi nominalizări și a unui curriculum vitae
actualizat. În acest sens, cu 3 luni înainte de încheierea
mandatului în curs sau la propunerea autorității competente,
atunci când este necesară ocuparea unui post vacant,
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului inițiază
procedura de obținere a nominalizărilor pentru un nou mandat al
membrilor/respectivului membru al Comisiei.
(2) Membrii supleanți pot fi numiți pentru ocuparea unui post
de membru titular, când acesta devine vacant, cu condiția să
aibă specializări similare. Numirea se face prin ordin al
conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
mediului, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din ordin.
(3) Conducătorul autorității publice centrale pentru protecția
mediului numește, dintre membrii Comisiei, un președinte și un
vicepreședinte.
Art. 9. — (1) Un membru al Comisiei își pierde această
calitate în următoarele situații:
a) nu mai este angajat al instituției/organizației care l-a
nominalizat;
b) absentează nemotivat la mai mult de două întruniri
consecutive ale Comisiei;
c) se stabilește că nu a declarat o situație de conflict de
interese;
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Art. 4. — (1) Membrii Comisiei se constituie în două
subcomisii, fiecare formată din minimum 8 membri:
a) subcomisia privind introducerea deliberată în mediu, în
orice alte scopuri decât introducerea pe piață, precum și
introducerea pe piață a organismelor modificate genetic;
b) subcomisia privind utilizarea în condiții de izolare a
microorganismelor modificate genetic.
(2) Un membru al Comisiei poate face parte din ambele
subcomisii.
(3) Un membru supleant poate înlocui un membru titular al
Comisiei, cu condiția să aibă competențe în aceleași domenii
cu membrul pe care îl înlocuiește.
Art. 5. — Fiecare membru al Comisiei, titular și supleant,
trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
b) să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de
învățământ superior;
c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
d) să se bucure de o bună reputație profesională și morală;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea vreunei
infracțiuni;
f) să aibă recunoaștere profesională la nivel
național/internațional.
SECȚIUNEA a 3-a
Numirea și revocarea membrilor Comisiei

Art. 6. — (1) Membrii titulari ai Comisiei, precum și membrii
supleanți sunt numiți pe baza nominalizărilor transmise de către
următoarele instituții/organizații:
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d) se stabilește că nu a păstrat confidențialitatea privind
documentele, dezbaterile, avizele, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament;
e) demisionează;
f) este revocat din funcție de către conducătorul autorității
publice centrale pentru protecția mediului, pentru motivele
prevăzute la art. 10 alin. (2);
g) în caz de deces.
(2) Numirea unui nou membru se face pentru perioada
rămasă până la terminarea mandatului, în condițiile stabilite la
art. 6—8.
Art. 10. — (1) Membrii titulari și membrii supleanți ai Comisiei
sunt revocați în conformitate cu art. 2 alin. (1) din ordin.
(2) Conducătorul autorității publice centrale pentru protecția
mediului poate revoca un membru al Comisiei, inclusiv
președintele și vicepreședintele, atunci când:
a) constată că nu corespunde cerințelor activității;
b) a încălcat grav regulamentul, aducând prejudicii unei
instituții sau autorităților statului;
c) constată că este în imposibilitate să își desfășoare
activitatea, din motive de boală sau din alte motive;
d) nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 5.

d) înainte de începerea fiecărei întruniri reamintește celor
prezenți prevederile referitoare la conflictul de interese;
e) primește declarațiile referitoare la regulile în domeniul
deontologiei profesionale;
f) acordă, pe bază de solicitare scrisă, altor persoane decât
membrii Comisiei, o autorizație de consultare a arhivei Comisiei,
cu excepția documentelor confidențiale și a dosarelor
personalului propriu;
g) semnează documentele oficiale ale Comisiei (avizele,
procesele-verbale etc.).
SECȚIUNEA a 3-a
Drepturile și obligațiile membrilor Comisiei
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Art. 13. — Membrii Comisiei au următoarele drepturi:
a) să participe la activitățile desfășurate de Comisie, la nivel
național, regional și internațional;
b) să participe la dezbaterile în legătură cu emiterea avizelor;
c) să participe la deliberările pe aspecte deontologice, cu
excepția celor care îi privesc personal;
d) să se apere, în scris sau oral, în privința aspectelor
deontologice care îi privesc personal;
e) să poată propune introducerea unor puncte pe ordinea
de zi;
f) să poată introduce puncte pe ordinea de zi chiar în timpul
întrunirilor, în cazul unei situații de urgență; solicitarea se
motivează în scris. În această situație, Comisia poate decide să
nu emită un aviz în respectiva întrunire;
g) să propună, motivat, participarea la ședințele sau la
activitățile Comisiei a altor experți sau invitați;
h) să li se ramburseze cheltuielile legate de deplasările la
întrunirile Comisiei, în condițiile stabilite pentru funcționarii
publici de conducere și pe baza documentelor justificative;
i) să li se asigure participarea la cursuri de perfecționare sau
reuniuni științifice;
j) să fie remunerați pentru activitatea prestată.
Art. 14. — (1) Pe durata mandatului și încă 5 ani după
încetarea activității, membrii Comisiei, titulari și supleanți, sunt
obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor
stabilite ca având acest regim, la care au sau au avut acces.
(2) Membrii Comisiei, titulari și supleanți, nu trebuie să aibă
interese de afaceri sau financiare în legătură cu notificatorii ori
cu dosarele pe care le soluționează în cadrul Comisiei.
Art. 15. — (1) Cu ocazia primei întruniri a Comisiei ori atunci
când încep un nou mandat sau oricând este cazul, membrii
Comisiei trebuie să completeze personal și să semneze
următoarele documente, care se transmit Secretariatului
Comisiei:
a) angajamentul;
b) declarația de interese;
c) declarația de confidențialitate.
(2) Prin documentele prevăzute la alin. (1), fiecare membru
al Comisiei:
a) se angajează să acționeze în interesul public;
b) certifică faptul că toate informațiile pe care le furnizează
sunt adevărate și exacte;
c) se angajează să semnaleze orice modificare privind locul
său de muncă sau alte activități pe care le desfășoară, care au
legătură cu activitatea sa în cadrul Comisiei;
d) se angajează să respecte prevederile prezentului
regulament;
e) se angajează să asigure confidențialitatea în legătură cu
documentele și dezbaterile din cadrul Comisiei;
f) se angajează, fără a aduce atingere altor prevederi legale,
să păstreze confidențialitatea avizelor atât timp cât acestea nu
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CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Comisiei
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Art. 11. — (1) Activitatea Comisiei este condusă de
președinte. În absența președintelui sau atunci când acesta este
în imposibilitate de a-și exercita funcția, atribuțiile și
competențele acestuia sunt preluate de vicepreședinte.
(2) În cazul în care președintele/vicepreședintele este
indisponibil, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de un membru
al Comisiei, desemnat de președinte/vicepreședinte, dar numai
pentru o singură întrunire a Comisiei.
(3) Funcția de președinte/vicepreședinte nu poate fi ocupată
decât pentru cel mult un mandat. În situația în care aceștia sunt
revocați din funcție înainte de terminarea mandatului, numirea
unui nou președinte sau vicepreședinte se face pentru perioada
rămasă până la terminarea mandatului, în condițiile stabilite la
art. 6—8.
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SECȚIUNEA a 2-a
Atribuțiile președintelui Comisiei

Art. 12. — (1) Președintele conduce activitatea Comisiei,
pentru aplicarea corectă a prevederilor legislației în vigoare,
naționale, comunitare și internaționale, precum și ale prezentului
regulament.
(2) Atribuțiile președintelui Comisiei sunt următoarele:
a) stabilește calendarul întrunirilor și activității Comisiei, cu
aprobarea membrilor acesteia sau la cererea autorității
competente/a autorității publice centrale pentru protecția
mediului;
b) organizează întrunirile Comisiei, prin intermediul
Secretariatului acesteia; în acest sens, convoacă membrii
Comisiei, desemnează membrii supleanți care înlocuiesc
membrii titulari, convoacă eventuali invitați, precizează rolul
acestora, precum și momentul intervențiilor lor pe parcursul
reuniunii. Întrunirea Comisiei se poate face și la cererea a cel
puțin 2 membri ai Comisiei, însoțită de o motivare transmisă
președintelui, prin intermediul Secretariatului Comisiei.
Comunicarea se face în scris, prin fax sau prin poșta electronică;
c) deschide și închide întrunirile, coordonează dezbaterile;
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Comisiei, cu acordul președintelui și cu aprobarea a două treimi
din numărul membrilor Comisiei prezenți la întrunire.
Art. 19. — Pentru buna funcționare a Secretariatului Comisiei
acesta dispune de un sistem electronic intern pe care se publică
documentele Comisiei, pentru a fi consultate de către membrii
acesteia și de către experții implicați.

au fost încă aprobate de Comisie sau transmise solicitantului ori
făcute publice;
g) se angajează să anunțe Comisia despre orice situație,
când este direct interesat de un punct al ordinii de zi, fie
personal, fie printr-o rudă până la gradul al doilea inclusiv, care
îl poate situa într-un conflict de interese, și să nu participe la
dezbateri și la vot în acest caz.
(3) Formularele documentelor prevăzute la alin. (1) sunt
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(4) Documentele prevăzute la alin. (1), completate și
semnate, se păstrează de către Secretariatul Comisiei o
perioadă de 5 ani după ce un membru al Comisiei își pierde
calitatea de membru.

SECȚIUNEA a 6-a
Convocarea întrunirilor

Art. 20. — (1) Convocarea membrilor Comisiei se face de
către președinte/vicepreședinte, prin intermediul Secretariatului
acesteia, în scris, prin fax sau poșta electronică, cu minimum 7
zile lucrătoare înaintea întrunirii. Membrii Comisiei primesc
odată cu convocarea ordinea de zi și referiri la documentele care
urmează să fie discutate.
(2) Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar, la
sediul stabilit/sediul Secretariatului Comisiei. Calendarul
reuniunilor se publică pe adresa proprie de internet.
(3) Comisia se poate întruni și la solicitarea scrisă a
conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
mediului sau a autorității competente, în situații de urgență sau
în legătură cu obligații la nivel național și/sau comunitar.
(4) Sediul și logistica necesare pentru activitatea Comisiei și
a Secretariatului acesteia sunt asigurate de către autoritatea
competentă, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) lit. c)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007.
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Participarea la întrunirile Comisiei
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Regulile privind deontologia profesională

Art. 21. — (1) Prezența membrilor Comisiei la locul, data și
ora stabilite este obligatorie.
(2) Orice absență a unui membru titular al Comisiei trebuie
anunțată Secretariatului acesteia cu minimum 48 de ore înaintea
întrunirii. Situațiile care determină imposibilitatea de a participa
obligă membrul în cauză să înștiințeze președintele, care
desemnează membrul supleant care îl va înlocui.
(3) Un membru supleant poate participa la orice întrunire a
Comisiei, dar fără a avea drept de intervenție.
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Art. 16. — (1) Membrii Comisiei trebuie să respecte regulile
privind deontologia profesională:
a) să nu furnizeze către persoane neautorizate informații
despre dosare și dezbaterile din cadrul Comisiei;
b) să nu facă publice ori să nu facă mențiuni despre avize
sau orice document aflat în curs de elaborare, înaintea publicării
lor de către Comisie, conform prevederilor prezentului regulament;
c) să nu aducă critici în mod public colegilor și modului de
funcționare a Comisiei.
(2) Persoanele care au un interes particular într-un anumit
dosar sau care sunt supuse unei presiuni exterioare sunt
obligate să declare, înainte de începerea unei dezbateri, care
este/sunt interesul/interesele sau presiunile exercitate. Comisia
trebuie să decidă în ce măsură aceste persoane pot participa la
dezbateri. În această situație decizia se ia prin consensul
membrilor prezenți la întrunirea legal constituită.
(3) Plângerile privind deontologia profesională sunt adresate
președintelui Comisiei, iar soluționarea acestora este realizată
în cadrul Comisiei, care poate decide emiterea unor
recomandări sau chiar să propună demiterea persoanei în
cauză, de către conducătorul autorității publice centrale pentru
protecția mediului, cu înștiințarea instituției/organizației care l-a
nominalizat.
(4) Aspectele deontologiei profesionale se pot dezvolta de
către Comisie, care actualizează regulile, cu aprobarea
autorității competente.
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SECȚIUNEA a 5-a
Secretariatul Comisiei

Art. 17. — (1) Funcționarea Comisiei este asigurată de un
secretariat format din două persoane cu pregătire
multidisciplinară, corespunzătoare domeniilor de activitate ale
Comisiei.
(2) Membrii Secretariatului Comisiei pot fi angajați în cadrul
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Atunci când se
constată că activitatea lor nu este corespunzătoare, aceștia pot
fi revocați din funcție de către conducătorul Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului, din proprie inițiativă sau la propunerea
președintelui Comisiei.
(3) Membrii Secretariatului Comisiei trebuie să respecte
aceleași prevederi privind confidențialitatea și deontologia
profesională ca și membrii Comisiei și experții angajați de
aceasta.
Art. 18. — (1) Toată corespondența legată de activitatea
Comisiei și a experților este adresată Secretariatului Comisiei
și se derulează prin intermediul acestuia.
(2) În cazuri de urgență, Secretariatul Comisiei poate
introduce subiecte pe ordinea de zi chiar în timpul întrunirilor

SECȚIUNEA a 8-a
Invitații (cu statut de observator)

Art. 22. — (1) Întrunirile Comisiei destinate exclusiv emiterii
avizului științific, cu privire la evaluarea riscului asupra sănătății
umane și a mediului, pentru organisme modificate genetic aflate
în procedură de autorizare, sunt publice.
(2) La întrunirile Comisiei prevăzute la alin. (1) pot participa,
în afara membrilor săi, câte un reprezentant al autorităților
implicate și maximum 6 reprezentanți ai publicului și/sau ai unor
organizații neguvernamentale.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt considerate invitați
cu statut de observator. Aceștia nu participă la dezbateri și nu au
drept de vot.
(4) Participarea la întrunire a persoanelor prevăzute la
alin. (2) se face numai pe baza unei solicitări scrise, transmisă
Secretariatului Comisiei prin fax sau poștă electronică, adresate
președintelui Comisiei cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de
data respectivei întruniri a acesteia.
(5) În cadrul întrunirilor prevăzute la alin. (1) nu sunt discutate
informațiile stabilite ca fiind confidențiale în conformitate cu
prevederile art. 43 al Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 43/2007 și ale art. 21 al Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 44/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.
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SECȚIUNEA a 9-a
Desfășurarea întrunirilor
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Art. 23. — Întrunirile Comisiei sunt prezidate de
președinte/vicepreședinte, iar în lipsa acestora, de către un
membru al Comisiei desemnat de către președinte/vicepreședinte.
Art. 24. — În cazul în care apar anumite situații care nu sunt
prevăzute prin prezentul regulament, dar care necesită o
rezolvare în cursul unei anumite reuniuni, legal întrunită,
Comisia decide în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din
ordin.
Art. 25. — (1) Ordinea de zi a unei întruniri include cel puțin
următoarele:
— stabilirea prezenței membrilor și a cvorumului necesar;
— aprobarea ordinii de zi de către membrii prezenți;
— aprobarea procesului-verbal al întrunirii anterioare;
— declararea eventualelor situații de conflict de interese;
— examinarea documentelor elaborate de grupurile de
experți implicați în emiterea unui aviz;
— eventuale puncte înscrise la solicitarea unor membri ai
Comisiei;
— diverse.
(2) Capitolul „diverse” poate include aspecte legate de
numirea unor noi membri, revocări de membri, reuniuni ale
grupurilor de lucru, coordonarea acestora, aspecte legate de
activitatea Comisiei Europene, a Autorității Europene pentru
Siguranța Alimentelor etc.
(3) Fiecare punct al ordinii de zi trebuie să facă obiectul unei
note redactate de către Secretariatul Comisiei sau de către
persoana care a solicitat introducerea punctului respectiv.

Art. 28. — (1) Experții trebuie să presteze o activitate de
înaltă calitate și calificare și să fie imparțiali în activitatea pe care
o desfășoară.
(2) Experții activează independent, neputând reprezenta
interesele unei anumite instituții/organizații. Ei trebuie să
informeze Secretariatul Comisiei despre orice modificare cu
privire la interesele lor, care le-ar putea afecta independența.
Art. 29. — (1) Un expert este retras de pe lista experților
prevăzută la art. 27 alin. (2), în următoarele situații:
a) la cererea sa, adresată președintelui Comisiei;
b) dacă a primit o înștiințare din partea președintelui
Comisiei, care stabilește că a încălcat regulile deontologice
stabilite prin prezentul regulament;
c) în caz de deces.
(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștință
membrilor Comisiei de către președinte/vicepreședinte.
Art. 30. — În vederea colaborării cu Comisia, experții cuprinși
în lista experților sunt contactați în scris, prin poștă, fax, poștă
electronică, de Secretariatul Comisiei, cu aprobarea
președintelui/vicepreședintelui. Aceștia încheie un contract de
colaborare cu Comisia, prin intermediul Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului.
Art. 31. — În situația în care acceptă să colaboreze cu
Comisia, fiecare expert din lista experților prevăzută la art. 27
alin. (2) trebuie să semneze, pentru fiecare dosar în care este
implicat, o declarație de confidențialitate și o declarație de
interese, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul
regulament.
Art. 32. — (1) Un expert este considerat a avea un interes
direct față de un proiect sau o notificare, dacă:
a) este sau a fost recent (minimum 6 luni) angajat ori sprijinit
financiar de către notificator; sau
b) a fost implicat în elaborarea notificării; sau
c) este înrudit cu notificatorul ori cu un angajat al companiei
notificatoare, până la gradul al IV-lea, inclusiv.
(2) Un expert este considerat a avea o legătură indirectă cu
un proiect sau o notificare, dacă:
a) este angajat la o instituție/organizație care are legături
contractuale cu o instituție/organizație care activează în
domeniul acoperit de proiect/notificare; sau
b) are orice legătură directă ori lucrează pentru o
instituție/organizație concurentă.
Art. 33. — (1) În cazul în care Comisia stabilește că
proiectele sau notificările sunt publicate pe sistemul electronic
intern sau trimise electronic la experți, aceștia sunt responsabili
pentru păstrarea confidențialității oricăror documente sau a
fișierelor electronice transmise, precum și de ștergerea sau
distrugerea unor documente înainte de finalizarea evaluării.
(2) Toate discuțiile și contactele cu alte persoane, în legătură
cu activitatea pe care o îndeplinesc experții, trebuie să respecte
regulile generale privind confidențialitatea și imparțialitatea.
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Art. 26. — (1) Comisia elaborează un aviz științific pentru
fiecare dosar legal constituit și gestionat în conformitate cu
prevederile legale.
(2) Avizul reprezintă decizia Comisiei și se emite cu
respectarea legislației specifice, națională și comunitară, și a
legislației internaționale, în conformitate cu prevederile art. 2
alin. (4) din ordin.
(3) Avizele eliberate de Comisie se semnează de către
președinte/vicepreședinte/persoana care îl înlocuiește, după
caz, se contrasemnează de secretarul Comisiei și se
ștampilează. Avizele se redactează în limbile română și/sau
engleză, după caz, și se publică pe adresa de internet a
Comisiei.
(4) Secretariatul Comisiei întocmește un proces-verbal cu
ocazia fiecărei întruniri, în care consemnează și eventuale opinii
separate.
SECȚIUNEA a 11-a
Experții

Art. 27. — (1) Pentru buna desfășurare a activității sale
Comisia poate consulta experți, pe o perioadă determinată, în
vederea soluționării aspectelor de evaluare a riscurilor, pentru
elaborarea unor opinii, puncte de vedere solicitate de autoritatea
competentă, autoritățile implicate, autoritatea publică centrală
pentru protecția mediului și de autoritățile comunitare, în
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 43/2007 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 44/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.
(2) Comisia decide lista experților, care se actualizează
periodic și se publică pe adresa proprie de internet.

SECȚIUNEA a 12-a
Constituirea grupurilor de lucru

Art. 34. — (1) Pentru fiecare dosar nou, transmis la Comisie,
în funcție de tipul de dosar și de competențele personalului,
președintele stabilește un grup de lucru, care include membri ai
subcomisiilor și experți, după caz. Un grup de lucru conține
minimum 8 persoane.
(2) Prin decizie a Comisiei se desemnează coordonatorul
grupului de lucru, dintre membrii acestuia. La rândul său,
coordonatorul desemnează un coordonator adjunct, fie dintre
membrii respectivului grup, fie dintre ceilalți membri ai Comisiei.
Coordonatorul este responsabil pentru:
a) respectarea prezentului regulament;
b) buna desfășurare a activității grupului de lucru;
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subcomisiilor. În textul raportului se includ și opiniile separate
ale membrilor sau experților.

c) pregătirea unor chestionare specifice, referitoare la
evaluarea riscului;
d) colectarea avizelor de la membrii grupului de lucru;
e) pregătirea unui proiect de raport;
f) organizarea întrunirilor experților;
g) organizarea unor eventuale întruniri comune ale experților
cu ceilalți membri ai Comisiei, în vederea armonizării punctelor
de vedere;
h) semnarea rapoartelor grupurilor de lucru;
i) informarea membrilor grupului de lucru în legătură cu
publicarea avizelor și rapoartelor Comisiei.
(3) În absența coordonatorului sau în situația în care acesta
nu își poate exercita atribuțiile, din motive întemeiate, sarcinile
și competențele sunt preluate de coordonatorul adjunct, după
informarea președintelui Comisiei.
(4) Deciziile legate de formarea și activitatea grupurilor de
lucru se iau cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor
prezenți la reuniunea legal întrunită.

SECȚIUNEA a 3-a
Aspectele financiare

Art. 38. — Membrii Comisiei, experții angajați de aceasta,
precum și personalul din cadrul Secretariatului Comisiei sunt
remunerați pentru activitatea lor. Costurile respective, împreună
cu costurile activităților tehnico-administrative legate de
funcționarea Comisiei, se asigură de către Agenția Națională
pentru Protecția Mediului, în conformitate cu prevederile art. 11
alin. (3) lit. b) și ale art. 11 alin. (7) lit. c) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 43/2007.
Art. 39. — (1) Comisia este responsabilă de buna gestionare
a fondurilor și evaluează anual fondurile bugetare de care
dispune și utilizarea lor.
(2) Secretariatul Comisiei face anual un raport bugetar
pentru Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în condițiile
legii. Raportul nu are caracter confidențial. Secretariatul
Comisiei face anual propuneri privind bugetul pentru anul
următor.
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SECȚIUNEA a 13-a
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SECȚIUNEA a 4-a
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Art. 40. — (1) Secretariatul Comisiei asigură arhivarea
documentelor primite, a copiilor convocărilor de întrunire, a
rapoartelor provizorii și finale ale Comisiei, a rapoartelor
grupurilor de experți, a avizelor Comisiei, a altor documente
importante, precum și a informațiilor personale transmise de
membrii Comisiei și de experți.
(2) Documentele stabilite ca fiind confidențiale sunt arhivate
separat, într-un singur exemplar, de către autoritatea
competentă. Consultarea acestora este permisă numai la sediul
arhivei și numai persoanelor stabilite conform prezentului
regulament, respectiv membrilor Comisiei și experților angajați
de aceasta și care au semnat un contract de confidențialitate.
(3) Au acces la documentele confidențiale și reprezentanții
autorizați ai autorității competente, ai autorității publice pentru
protecția mediului și ai autorităților implicate, la sediul arhivei.
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CAPITOLUL III
Dispoziții comune și finale

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 35. — (1) Grupul de lucru elaborează un raport scris,
preliminar, pe care îl supune dezbaterii Comisiei. Raportul
conține două părți:
a) o sinteză referitoare la evaluarea riscurilor, pe baza
prevederilor legale, specifice introducerii deliberate în mediu a
organismelor modificate genetic, respectiv utilizării în condiții de
izolare a microorganismelor modificate genetic;
b) o sinteză a tuturor punctelor de vedere ale membrilor
Comisiei și experților implicați în evaluarea respectivă.
(2) Grupul de lucru trebuie să confirme în scris, în raportul
său, că este competent pentru soluționarea dosarului respectiv.
(3) Grupul de lucru ia în considerare concluziile rezultate din
dezbaterea raportului preliminar prevăzut la alin. (1), precum și
orice recomandări considerate ca pertinente și elaborează un
raport final, care stă la baza avizului/punctului de vedere al
Comisiei.

fiz
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Raportul grupurilor de lucru
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SECȚIUNEA 1

es

Coordonarea

D

Art. 36. — (1) Comisia coordonează lucrările subcomisiilor,
ale grupurilor de lucru, propune metodologii și elaborează
ghiduri privind evaluarea riscului asupra sănătății umane și a
mediului.
(2) Comisia analizează aspectele multidisciplinare, comune
mai multor subcomisii, și poate propune autorității competente
înființarea unor noi subcomisii, cu o nouă componență, sau
unificarea subcomisiilor existente, în funcție de necesități. În
această situație, autoritatea competentă elaborează proiectul
de ordin pentru modificarea regulamentului și îl supune aprobării
conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
mediului.
SECȚIUNEA a 2-a
Rapoartele Comisiei

Art. 37. — (1) Comisia transmite un raport anual de activitate
către autoritatea competentă și către autoritatea publică centrală
pentru protecția mediului, până la sfârșitul primului trimestru al
fiecărui an, pentru activitatea din anul anterior. Raportul se
publică pe adresa proprie de internet.
(2) Comisia prezintă rapoarte specifice, cu ocazia întrunirilor
sale, cu privire la fiecare subiect dezbătut în cadrul

SECȚIUNEA a 5-a
Colaborări

Art. 41. — (1) Comisia poate participa la activități organizate
de organisme similare din alte state sau instituții și organizații
internaționale, în limitele bugetului de care dispune și cu
aprobarea conducătorului autorității competente. Membrii
Comisiei care desfășoară astfel de activități întocmesc un raport
al deplasării/activității, pe care îl supun aprobării președintelui
Comisiei și conducătorului autorității competente, în termen de
5 zile calendaristice de la data revenirii în țară.
(2) La solicitarea autorității publice centrale pentru protecția
mediului, Comisia participă la elaborarea unor proiecte de acte
normative, strategii, programe, standarde, în domeniul de
competență al membrilor Comisiei, această activitate fiind
asimilată activității curente a Comisiei.
(3) Comisia întreprinde măsuri de informare a publicului
privind domeniul biotehnologiei, biosecurității, evaluarea
riscurilor, managementul și comunicarea riscului, managementul
organismelor modificate genetic, legislația comunitară etc. De
asemenea, informează despre activitatea proprie, inclusiv
despre schimbul de experiență cu alte instituții.
Art. 42. — (1) Comisia poate colabora cu consilii științifice,
comisii de specialitate, care funcționează pe lângă alte autorități
publice, unități de învățământ/cercetare/dezvoltare.
(2) Un membru al Comisiei nu poate face parte din altă
comisie științifică, la nivel național sau internațional, aflată în
situația de a emite un aviz în legătură cu același subiect.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

Modelul formularelor privind angajamentul, declarația de interese și declarația de confidențialitate,
care se semnează de către membrii Comisiei pentru Securitate Biologică
1.1. Angajamentul
COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICĂ

Antet

LOGO

ANGAJAMENT

(pentru membrii Comisiei)

or

fiz
i

ce

Numele ............................................................................ prenumele .......................................................................................
C.I./B.I. nr. ....................................... seria ..................., eliberată/eliberat de ................................... la data de .......................
Adresa pentru corespondență .................................................................................................................................................
CNP .............................................................., telefon/fax/e-mail .............................................................................................
Locul de muncă ........................................................................................................................................................................

a

pe

rs
o

an

el

Declar prin prezenta că mă angajez să particip activ la reuniunile Comisiei pentru Securitate Biologică și să respect
prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare.
Mă angajez să respect Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitate Biologică, să acționez
în spirit de corectitudine și independență, în serviciul interesului public.
Declar că am primit o copie a acestui regulament.

tu

ite

Data ........................
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rm
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Semnătura ......................................

iv
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1.2. Declarația de interese

cl
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COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICĂ

Antet

DECLARAȚIE DE INTERESE

(pentru membrii Comisiei)

D
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tin

at

ex

LOGO

Numele ......................................................................... prenumele .........................................................................................
C.I./B.I. nr. ....................................... seria ..................., eliberată/eliberat de ................................... la data de .......................
Adresa pentru corespondență .................................................................................................................................................
CNP .............................................................., telefon/fax/e-mail .............................................................................................
Informații privind interesul direct sau indirect, raportat la atribuțiile Comisiei
(1) Interese directe
Interese cu titlu de avantaj personal pentru membrul Comisiei, la momentul întocmirii declarației, susceptibile de a influența
sau care par să influențeze comportamentul său

(2) Interese indirecte
Alte interese susceptibile de a influența comportamentul membrului Comisiei

(3) Interese decurgând din activitățile profesionale ale membrului Comisiei sau ale apropiaților acestuia
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(4) Alte interese sau fapte pe care subsemnata/subsemnatul le consideră relevante

Subsemnata/subsemnatul declar că informațiile de mai sus sunt exacte și complete.
Data................................
Semnătura..................................
NOTĂ

Declarația se semnează de către membrii Comisiei, titulari și supleanți. Aceștia au obligația de a actualiza anual declarația
și ori de câte ori intervin modificări în cadrul acesteia.
Pe versoul declarației se tipăresc Instrucțiuni privind „interesele”.
Instrucțiuni privind „interesele”

COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICĂ

Antet

D

LOGO

es

tin

at

ex

1.3. Declarația de confidențialitate
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● Prin interes se înțelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adică deținerea de acțiuni sau obligațiuni,
deținerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participație, sau deținerea unei proprietăți la o societate comercială, companie,
grup de interes economic, național sau internațional, public ori privat, sau deținerea calității de membru la o asociație, fundație,
organizație neguvernamentală, care are legături cu activitatea și responsabilitățile Comisiei. De asemenea, se înțelege deținerea
de interese financiare în raport cu un plan de investiții contractate înainte de a deveni membru al Comisiei și/sau interese privind
fonduri de plasament comune, nenominative.
● Se prezintă experiența profesională în cursul ultimilor 5 ani, într-un domeniu relevant pentru activitatea Comisiei. Aceasta
include toate tipurile de activități, indiferent dacă au fost remunerate în mod regulat sau ocazional (membru în organele de
conducere, în consiliul de administrație, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. în societatea
comercială, compania, grupul de interes economic, asociația, fundația, organizația neguvernamentală etc.). Se vor prezenta clar
și precis rolul și funcția ocupate.
● Membrul Comisiei este obligat să declare interesele pe care le-a putut avea în trecut sau procedurile juridice în care este
susceptibil să se angajeze, în raport cu activitatea Comisiei, precizând implicațiile.
● Trebuie declarată asistența sau susținerea obținută și care este sau nu asociată cu avantaje bănești sau materiale,
directe sau indirecte. Acestea includ burse de studii sau de cercetare, călătorii de studii etc.
● Trebuie declarată participarea în grupuri de interes public, societăți profesionale, cluburi și organizații, ale căror programe
sunt susceptibile de a interfera cu activitatea Comisiei. Trebuie descrise cu claritate și precizie rolul și funcțiile ocupate.
● Prin apropiați ai unui membru al Comisiei se înțelege soțul/soția, finii și afinii, precum și rudele până la gradul al IV-lea,
inclusiv.

D E C L A R A Ț I E D E C O N F I D E N Ț I A L I TAT E

(pentru membrii Comisiei)
Numele ......................................................................... prenumele ..........................................................................................
C.I./B.I. nr. ....................................... seria ..................., eliberată/eliberat de ................................... la data de .......................
Adresa pentru corespondență .................................................................................................................................................
CNP .............................................................., telefon/fax/e-mail .............................................................................................
În sensul prezentei declarații, confidențialitatea se referă la:
— orice informație stabilită ca atare (de deținătorul datelor și/sau de autoritatea competentă), în legătură cu un dosar
privind autorizarea organismelor modificate genetic, în înțelesul art. 25 și al art. 12 din Directiva 2001/18/CE, respectiv al art. 43
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 și al art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2007, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 3/2008;
— orice document pregătitor sau final, opiniile și propunerile personale sau orice informație care apare pe sistemul
electronic intern al Comisiei sau prin corespondența secretariatului acestuia, și care nu au făcut obiectul unei aprobări prealabile
din partea Comisiei pentru a fi făcute publice.
Declar prin prezenta că am înțeles obligațiile ce îmi revin, în sensul celor prezentate mai sus.
Mă angajez:
1. să păstrez confidențialitatea/să respect restricțiile privind orice informație la care am acces pe parcursul activității mele
ca membru al Comisiei;
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2. să nu divulg unor terți sau să pun la dispoziția unor terți informațiile de care aș putea lua cunoștință în legătură cu
activitatea Comisiei sau prin relația cu Secretariatul Comisiei ori cu autoritatea competentă sau cu alte autorități ori prin sistemul
electronic intern al Comisiei, dacă aceste informații au caracter confidențial;
3. să respect caracterul confidențial al opiniilor și propunerilor exprimate de ceilalți membri ai Comisiei, de invitați, de
experți și de Secretariatul Comisiei, în cadrul activităților Comisiei;
4. să nu folosesc nicio informație în beneficiu personal sau al unei terțe părți;
5. să nu pun la dispoziția publicului nicio informație, chiar și după încheierea contractului meu, pentru o perioadă de 5 ani.
Data .................................
Semnătura .......................
ANEXA Nr. 2
la regulament

Modelul formularelor privind declarația de interese și declarația de confidențialitate,
care se semnează de către experții angajați de către Comisia pentru Securitate Biologică

ce

2.1. Declarația de interese

fiz
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COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICĂ
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DECLARAȚIE DE INTERESE
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Dosar nr. .....................
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(pentru experți)

fo

rm
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Numele ......................................................................... prenumele ..........................................................................................
C.I./B.I. nr. ....................................... seria ..................., eliberată/eliberat de ................................... la data de .......................
Adresa pentru corespondență .................................................................................................................................................
CNP .............................................................., telefon/fax/e-mail .............................................................................................
Locul de muncă ........................................................................................................................................................................

es

tin

at

ex

cl
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iv

in

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitate Biologică,
declar prin prezenta că nu am / am1) interese financiare și nefinanciare, directe și indirecte, care pot afecta activitatea mea
ca expert în cadrul Comisiei, subcomisia ...............................................................................................................................
Declar următoarele interese:
........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

D

Informez Comisia că nu am niciun interes care ar putea fi considerat ca afectând independența mea ca expert în cadrul
Comisiei, subcomisia .............................................................................................................................................................,
și mă angajez că în situația în care, pe parcursul activității mele în cadrul Comisiei, ar putea apărea un potențial conflict de
interese voi informa Comisia fără întârziere, pentru a decide în consecință.
Informez Comisia că am un interes care ar putea fi considerat ca afectând independența mea ca expert în cadrul Comisiei,
subcomisia .............................................................................................................................................................................,
acesta fiind:
.....................................................................................................................................................................................................
Sunt de acord ca informația de mai sus să fie făcută publică și comunicată sau făcută accesibilă unor terțe părți.
Data......................
Semnătura..................
NOTĂ

Declarația se semnează de către experți. Aceștia au obligația de a actualiza anual declarația și ori de câte ori intervin
modificări în cadrul acesteia.
Pe versoul declarației se tipăresc Instrucțiuni privind „interesele”.
1)

Se completează toate interesele.
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Instrucțiuni privind „interesele”

an

el

or

fiz
i

ce

• Prin interes se înțelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adică deținerea de acțiuni sau obligațiuni,
deținerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participație, sau deținerea unei proprietăți la o societate comercială, companie,
grup de interes economic, național sau internațional, public sau privat, sau deținerea calității de membru la o asociație, fundație,
organizație neguvernamentală, care are legături cu activitatea și responsabilitățile Comisiei. De asemenea, deținerea de interese
financiare în raport cu un plan de investiții contractate înainte de a deveni expert desemnat de Comisie și/sau interese privind
fonduri de plasament comune, nenominative.
• Se prezintă experiența profesională în cursul ultimilor 5 ani, într-un domeniu relevant pentru activitatea Comisiei. Aceasta
include toate tipurile de activități, indiferent dacă au fost remunerate în mod regulat sau ocazional (membru în organele de
conducere, în consiliul de administrație, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. în societatea
comercială, compania, grupul de interes economic, asociația, fundația, organizația neguvernamentală etc.). Se vor prezenta clar
și precis rolul și funcția ocupate.
• Expertul este obligat să declare interesele pe care le-a putut avea în trecut sau procedurile juridice în care este susceptibil
să se angajeze, în raport cu activitatea Comisiei, precizând implicațiile.
• Trebuie declarată asistența sau susținerea obținută și care este ori nu asociată cu avantaje bănești sau materiale, directe
ori indirecte. Acestea includ burse de studii sau de cercetare, călătorii de studii etc.
• Trebuie declarată participarea în grupuri de interes public, societăți profesionale, cluburi și organizații, ale căror programe
sunt susceptibile de a interfera cu activitatea Comisiei. Trebuie descrise cu claritate și precizie rolul și funcțiile ocupate.
• Prin apropiați ai unui expert se înțelege soțul/soția, finii și afinii, precum și rudele până la gradul al IV-lea inclusiv.
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2.2. Declarația de confidențialitate
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D E C L A R A Ț I E D E C O N F I D E N Ț I A L I TAT E
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Numele ......................................................................... prenumele ..........................................................................................
C.I./B.I. nr. ....................................... seria ..................., eliberată/eliberat de ................................... la data de .......................
Adresa pentru corespondență .................................................................................................................................................
CNP .............................................................., telefon/fax/e-mail .............................................................................................

D

es

tin

Declar prin prezenta că am luat cunoștință despre faptul că trebuie să respect confidențialitatea, în conformitate cu
prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitate Biologică.
Cunosc că am obligația să nu divulg nicio informație la care am acces prin activitatea mea ca expert, dacă această
informație face obiectul unei solicitări privind păstrarea confidențialității.
Mă angajez:
1. să păstrez confidențialitatea/să respect restricțiile privind orice informație la care am acces pe parcursul activității mele
ca expert;
2. să nu divulg unor terți sau să pun la dispoziția unor terți informațiile de care aș putea lua cunoștință în legătură cu
activitatea Comisiei sau prin relația cu Secretariatul Comisiei ori cu autoritatea competentă sau cu alte autorități ori prin sistemul
electronic intern al Comisiei, dacă aceste informații au caracter confidențial;
3. să respect caracterul confidențial al opiniilor și propunerilor exprimate de membrii Comisiei, de invitații lor, de experți și
de Secretariatul Comisiei, în cadrul activităților Comisiei;
4. să nu folosesc nicio informație în beneficiu personal sau al unei terțe părți;
5. să nu pun la dispoziția publicului nicio informație, chiar și după încheierea contractului meu, pentru o perioadă de 5 ani.
Data ...........................
Semnătura .................
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P R E Ț U R I L E

publicațiilor legislative pentru anul 2008
— 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
trimestrul I (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

Prețul
abonamentului
lunar (lei)

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

Prețurile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

fiz
i

or

el

rs
o

an

 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

ra

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ii
g

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

ăr

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

tin
es
D

 ROESTA — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
 MIMPEX — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.

— prin oficiile sale poștale
— prin toate filialele
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— 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; 255.48.17)
— 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; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— 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)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu, nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
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