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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct
nou, punctul 31, cu următorul cuprins:
„31. După articolul 392 se introduce un nou articol,
articolul 393, cu următorul cuprins:
«Art. 393. — Întreprinderile/operatorii de transport rutier care
efectuează operațiuni de transport de pasageri au obligația de
a-i informa pe aceștia cu privire la obligativitatea portului centurii
de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre
următoarele moduri:
a) de către conducătorul auto;
b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană
desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
c) prin mijloace audiovizuale;
d) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne
și/sau pictograme stabilite prin norme.»”
4. La articolul I punctul 4, articolul 501 se abrogă.
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5. La articolul I punctul 4, articolul 502 va avea următorul
cuprins:
„Art. 502. — (1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care
fac obiectul prezentei ordonanțe, utilizate de către operatorii de
transport/întreprinderi, aceștia au obligația dotării acestora cu
plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime
admise/autorizate ale vehiculului.
(2) Modelul și locul de aplicare a plăcuțelor se stabilesc de
autoritatea competentă prin norme.
(3) Plăcuțele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformității
vehiculului respectiv cu prevederile legislației comunitare
referitoare la dimensiunile maxime admise și masele maxime
admise/autorizate.”
6. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 65 va
avea următorul cuprins:
„(4) Certificatele de calificare profesională inițială (CPI) și
certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se
eliberează de către autoritatea competentă numai:
a) conducătorilor auto, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii
Europene care au în România reședința curentă, așa cum este
aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în
transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare;
b) conducătorilor auto cetățeni ai unui alt stat, care nu este
membru al Uniunii Europene, care sunt angajați în mod legal de
un operator de transport sau de o întreprindere cu sediul ori
domiciliul în România sau care sunt deținători ai unui permis de
muncă valabil eliberat de autoritățile române.”
7. Articolul II va avea următorul cuprins:
„Art. II. — În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul
Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele
privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a
activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, publicat
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 45 din
28 august 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile
rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 266/2007
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august
2007, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I punctul 1, articolul 121 va avea următorul
cuprins:
„Art. 121. — (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat
de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier inițial este
efectuat în cont propriu, în condițiile prevăzute la art. 12, de
către un transportator rutier care este expeditorul mărfii, atunci
transportul pe segmentul rutier final până la destinația mărfurilor
se consideră a fi efectuat tot în cont propriu de către
transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, dacă
acesta utilizează autovehicule deținute conform prevederilor
art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt
deținute de transportatorul rutier expeditor, care a efectuat
transportul pe segmentul rutier inițial.
(2) În cazul transportului combinat de mărfuri, dacă
transportul pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu
în condițiile prevăzute la art. 12 de către transportatorul rutier
căruia îi sunt destinate mărfurile, atunci transportul pe
segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu
dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează
autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar
dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de
transportatorul rutier destinatar, care efectuează transportul pe
segmentul rutier final.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), transportatorul
căruia îi sunt destinate mărfurile sau transportatorul care
expediază mărfurile, după caz, trebuie să îndeplinească
prevederile art. 12 lit. a)— d) și f).”
2. La articolul I punctul 3, alineatele (21), (22) și (25) ale
articolului 18 vor avea următorul cuprins:
„(21) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), condiția de
onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în
care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor
în vigoare, sau, după caz, de la momentul în care au încetat
cauzele pentru care a fost declarată inaptă.
(22) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), condiția de
onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă
de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau
întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplinea funcția
de persoană desemnată a fost sancționat/sancționată pentru
încălcări grave.
..............................................................................................
(25) Dacă faptele la care se face referire la alin. (23) și (24)
sunt săvârșite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul
României, autoritatea competentă va informa autoritățile
competente din statele membre în care sunt stabiliți aceștia în
legătură cu faptele constatate și sancțiunile aplicate.”
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13 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.”
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privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

8. După articolul III se introduce un nou articol,
articolul IV, cu următorul cuprins:
„Art. IV. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 martie 2008.
Nr. 42.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
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În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
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Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 18 martie 2008.
Nr. 376.

GUVERNUL ROMÂNIEI
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcționarea numărului unic
pentru apeluri de urgență 112, declanșată de Comisia Europeană,
având în vedere necesitatea asigurării finanțării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea,
întreținerea și dezvoltarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv a celor de personal ale administratorului
Sistemului național unic pentru apeluri de urgență,
ținând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanță de urgență a Guvernului va periclita atât funcționarea Sistemului
național unic pentru apeluri de urgență, cât și îndeplinirea obligațiilor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii
Europene,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Sistemul național unic pentru apeluri de urgență,
denumit în continuare SNUAU, este constituit și administrat de

administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a
Serviciului de urgență 112, care asigură preluarea apelurilor de
urgență de la cetățeni și, după caz, transmiterea acestora către
agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și
alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării
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urgență 112 i se asigură accesul la agențiile specializate de
intervenție;
p) rutare — dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele
terminale dintr-o rețea publică de telefonie către numărul unic
de urgență 112, în funcție de zona de arondare a echipamentului
terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgență
corespunzător;
q) Serviciul de urgență 112 — serviciu furnizat de SNUAU,
care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și
transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție,
în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare
pentru soluționarea urgențelor;
r) stație de intervenție — punct de concentrare a resurselor
agențiilor specializate de intervenție, destinate soluționării
urgențelor;
s) SNUAU — ansamblu integrat de aplicații, echipamente și
rețele de comunicații și tehnologia informației, care realizează
puncte publice de acces al cetățeanului la agențiile specializate
de intervenție și care permite răspunsul adecvat urgenței
semnalate; interfața publică de acces este realizată prin
integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de
urgență cu dispeceratele agențiilor specializate de intervenție;
t) terminal telematic — terminal specializat care asigură
posibilitatea transmiterii apelurilor de urgență și a informațiilor
privind urgența de către persoane cu dizabilități de auz și/sau
vorbire, utilizând tehnici de transmisie și de prelucrare automată
la distanță a informației, prin intermediul unor procedee moderne
de comunicație;
u) 112 — numărul unic pentru apeluri de urgență;
v) suporți tehnici — echipamente de comunicații, antene
folosite în exclusivitate pentru SNUAU.

tu

CAPITOLUL II
Organizarea SNUAU
Art. 4. — SNUAU se organizează în conformitate cu
standardele și recomandările ETSI și a practicilor europene
privind sistemele de comunicații și tehnologia informației utilizate
ca suport pentru serviciul E112.
Art. 5. — (1) Pentru coordonarea SNUAU se înființează
Comitetului național de coordonare a activității SNUAU,
organism interinstituțional fără personalitate juridică, denumit în
continuare Comitet, care funcționează sub autoritatea
Guvernului României și are următoarea componență:
a) președinte — ministrul comunicațiilor și tehnologiei
informației;
b) vicepreședinte — conducătorul administratorului SNUAU;
c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul
Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Sănătății
Publice, precum și unul dintre vicepreședinții Autorității Naționale
pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
(2) Comitetul are rolul realizării și elaborării politicii și
strategiei privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU,
precum și a serviciului de urgență 112 în România, adoptând în
acest sens hotărâri, prin consens.
(3) Comitetul coordonează la nivel național, în mod unitar,
acțiunile tuturor organismelor implicate în funcționarea SNUAU
conform cerințelor europene în domeniu.
(4) Ca organism de lucru al Comitetului se înființează
Secretariatul tehnic permanent, compus din specialiști din
domeniul operativ ai agențiilor specializate de intervenție,
precum și alți specialiști din instituțiile publice prevăzute la
alin. (1), nominalizați prin hotărâre a Comitetului, la propunerea
conducătorilor instituțiilor reprezentate în cadrul acestuia.
(5) La activitățile Comitetului pot participa, în calitate de
invitați, reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de
comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și
instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.
(6) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului,
precum și ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament
propriu, elaborat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență, aprobat prin hotărâre a
Guvernului.
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unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea
urgențelor.
Art. 2. — (1) Numărul unic pentru apelurile de urgență în
rețelele publice de telefonie este 112.
(2) Numărul unic pentru apelurile de urgență se apelează
atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de
intervenție, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în
care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului,
ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul.
(3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112.
(4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.
Art. 3. — În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii
și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) administratorul SNUAU — organul central de specialitate
al statului, care administrează, exploatează, întreține și dezvoltă
SNUAU, desemnat prin hotărâre a Guvernului;
b) agenții specializate de intervenție — structurile autorităților
administrației publice, care au rolul de intervenție imediată
pentru soluționarea urgențelor în domeniul ambulanței,
Serviciilor Mobile de Urgență, Reanimare și Descarcerare
(S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice
profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv
S.M.U.R.D., contrate- rorismului, precum și alte structuri stabilite
prin hotărâre a Guvernului;
c) alertare falsă — utilizarea intenționată a numărului 112
pentru determinarea alarmării sau intervenției agențiilor
specializate de intervenție în mod nejustificat;
d) apel de urgență — orice apel către Serviciul de urgență
112, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;
e) apelare abuzivă — apelarea repetată, cu rea intenție, a
numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită
acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau apelarea
numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;
f) apel involuntar — apelarea numărului 112 din greșeală;
g) centre de expertiză și coordonare la distanță — structuri
specializate în furnizarea de informații specifice, necesare
resurselor de intervenție în soluționarea urgențelor;
h) centrul unic pentru apeluri de urgență — structura
specializată de preluare și transfer al apelurilor de urgență
primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de
administratorul SNUAU;
i) dispeceratul de urgență — structura specializată de
preluare și tratare a apelurilor de urgență primite prin centrul
unic pentru apeluri de urgență, aflată în serviciu permanent,
operat de agențiile specializate de intervenție;
j) dispeceratul integrat de urgență — structură specializată
aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea apelului la
numărul de urgență, asigură alarmarea și coordonarea
echipajelor de intervenție ale tuturor serviciilor specializate de
intervenție, cu caracter medical și nemedical, din aceeași locație
fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit,
având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din
cadrul serviciului de ambulanță sau S.M.U.R.D.;
k) E 112 — serviciul de comunicații de urgență extins prin
adăugarea informației de localizare a terminalului de la care se
efectuează apelul de urgență;
l) ETSI — Institutul European pentru Standardizare în
Telecomunicații;
m) gradul de serviciu — probabilitatea (P), exprimată ca
fracție zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este
gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei
ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;
n) informația de localizare — datele, cu conținutul și formatul
stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației și implementat în cadrul
SNUAU, care indică poziția geografică în care se află
echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau
adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de
telefonie fixă;
o) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de
urgență — punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de
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CAPITOLUL III
Personalul SNUAU
Art. 7. — (1) Personalul SNUAU își desfășoară activitatea în
cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgență, al
dispeceratelor de urgență și al dispeceratelor integrate de
urgență.
(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgență este
format din personal al administratorului SNUAU, care
desfășoară activități necesare în domeniile de: operare,
întreținere tehnică, asigurare tehnico-materială și financiară,
asistență juridică și secretariat.
(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2)
se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
administratorului SNUAU, cu avizul Ministerului Comunicațiilor și
Tehnologiei Informației.
(4) Personalul dispeceratelor de urgență este asigurat de
agențiile specializate de intervenție în cadrul cărora activează.
(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgență este
asigurat, după caz, de administratorul SNUAU, de agențiile
specializate de intervenție și de personal angajat al autorităților
publice locale detașat la SNUAU, pe baza protocoalelor de
colaborare încheiate între aceste instituții.

e) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților
abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;
f) recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților
naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel
puțin o limbă de circulație internațională;
g) primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin
intermediul terminalelor telematice utilizate în rețelele publice,
în limite tehnic fezabile.
Art. 11. — În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a),
dispeceratele de urgență au următoarele atribuții principale:
a) asigură permanent preluarea apelurilor de urgență
transmise de centrul unic pentru apeluri de urgență;
b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție;
c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele proprii
dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin
acestea;
d) asigură facilități tehnice și personalul necesar operării;
e) centralizează, stochează și pun la dispoziție autorităților
abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;
f) asigură interfațarea cu centrele de expertiză și coordonare
la distanță;
g) asigură mijloacele de comunicație necesare legăturii dintre
dispeceratele de urgență, stațiile de intervenție și resursele
dislocate la locul evenimentului.
Art. 12. — În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b),
dispeceratele integrate de urgență au următoarele atribuții
principale:
a) primesc și înregistrează automat apelurile de urgență
comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de
anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă
și localizează, pe cât posibil, apelurile primite;
b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție
aparținând agențiilor integrate sau direcționează și transmit
operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență cu
activitate în afara dispeceratului integrat de urgență, precum și
la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și
de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor
stabilit de toate structurile specializate în soluționarea
urgențelor;
c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele
dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin
acestea;
d) apelurile, datele și informațiile privitoare la situația de
urgență sunt transferate centrului operațional național/județean
pentru situații de urgență, pentru care s-a definit
responsabilitatea, la solicitarea acestuia;
e) primesc și înregistrează datele și informațiile privind
evoluția evenimentelor și a intervențiilor;
f) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților
abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;
g) recepționează apelurile de urgență și în limbile
minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială,
precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională;
h) primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin
intermediul terminalelor telematice utilizate în rețelele publice,
în limite tehnic fezabile;
i) asigură interfațarea cu centre de expertiză și coordonare la
distanță.

ce

Art. 6. — (1) Pentru furnizarea serviciului de urgență 112,
SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de
urgență, dispeceratele de urgență și dispeceratele integrate de
urgență, organizate la nivel de reședință de județ, la nivelul
municipiului București și la nivelul municipiilor și orașelor sau
acolo unde este necesar.
(2) Centrele unice pentru apeluri de urgență sunt operate de
administratorul SNUAU.
(3) Dispeceratele de urgență sunt operate de agențiile
specializate de intervenție.
(4) Dispeceratele integrate de urgență sunt operate de
administratorul SNUAU și de agențiile specializate de
intervenție.
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CAPITOLUL IV
Funcționarea SNUAU
Art. 8. — SNUAU realizează, în conformitate cu standardul
ETSI, două structuri funcționale:
a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru
apeluri de urgență transferă apelurile de urgență și datele
asociate la dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate
de intervenție, situate în sedii diferite, proprii agențiilor;
b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic
pentru apeluri de urgență și dispeceratele de urgență ale
agențiilor specializate de intervenție sunt realizate fizic în același
sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgență.
Art. 9. — SNUAU asigură interoperabilitatea între
dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de
intervenție aflate în aceeași zonă de responsabilitate, precum
și între dispeceratele agențiilor specializate de intervenție aflate
în zone de responsabilitate diferite.
Art. 10. — În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a),
centrele unice pentru apeluri de urgență au următoarele atribuții
principale:
a) primesc și înregistrează automat apelurile de urgență
comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de
anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă
și localizează, pe cât posibil, apelurile primite;
b) analizează, direcționează și transmit operativ apelurile de
urgență la dispeceratele de urgență, precum și la autoritățile
competente, în funcție de natura evenimentelor și de
consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit
de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor;
c) transferă centrului operațional și centrului operativ pentru
situații de urgență apelurile, datele și informațiile privitoare la
situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la
solicitarea acestuia;
d) primesc și înregistrează datele și informațiile privind
evoluția evenimentelor și a intervențiilor;

CAPITOLUL V
Reglementarea comunicațiilor de urgență
Art. 13. — (1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației supraveghează modul în
care furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice
respectă obligațiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
(2) Prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației se
stabilesc condițiile tehnice și economice referitoare la realizarea
comunicațiilor către SNUAU.
Art. 14. — Furnizorii de servicii de telefonie destinate
publicului prin intermediul rețelelor publice fixe au următoarele
obligații:
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standard compatibil cu SNUAU, hărțile digitale ale zonelor din
domeniul de competență, bazele de date privind nomenclatorul
drumurilor și codificarea acestora, pe care le actualizează ori de
câte ori situația o impune, și să informeze în timp util
administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu
precizarea perimetrului și a perioadei în care este închisă sau
îngreunată circulația pe drumurile publice.
(2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de
urgență despre modificările corespunzătoare și va efectua, în
limita
posibilităților
tehnice
existente,
modificările
corespunzătoare pe harta digitală.
(3) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea și
integralitatea informațiilor transmise administratorului SNUAU
privind nomenclatorul drumurilor, codificarea acestora și a
informațiilor privind starea drumurilor și a circulației publice pe
acestea revine emitentului.
Art. 23. — (1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU
poate încheia convenții și protocoale de colaborare cu
organizații neguvernamentale, societăți comerciale și cu alte
servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui la
funcționarea SNUAU.
(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), interesate în
realizarea comunicației cu SNUAU, suportă cheltuielile pentru
acoperirea costurilor privind realizarea comunicației cu centrele
unice pentru apeluri de urgență, iar eventualele venituri încasate
de SNUAU se virează la bugetul de stat.
(3) Toate persoanele juridice interesate în realizarea
comunicației cu SNUAU au obligația de a solicita în scris
administratorului SNUAU avizul tehnic de compatibilitate a
sistemelor proprii cu soluția tehnică implementată în cadrul
sistemului.
Art. 24. — (1) Administratorul SNUAU, agențiile specializate
de intervenție, Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației și furnizorii de servicii de
telefonie destinate publicului au obligația de a asigura
informarea publicului cu privire la existența și la modul de
utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgență 112.
(2) Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 este singurul
număr permis a fi afișat pe mijloacele publice de intervenție la
urgențe, iar afișarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu,
prin grija agențiilor specializate de intervenție care au în dotare
aceste mijloace.
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a) de a asigura, cu prioritate, primirea și retransmiterea
apelului de urgență de la orice post telefonic fix pe care îl
operează până la deconectarea circuitului telefonic respectiv;
b) de a prevedea în cuprinsul notificării data de deconectare
a circuitului telefonic prevăzut la lit. a) și faptul că de la data
respectivă utilizatorul nu va mai putea apela 112.
Art. 15. — Furnizorii de servicii de telefonie destinate
publicului prin intermediul rețelelor publice mobile au
următoarele obligații:
a) de a asigura, cu prioritate, primirea și retransmiterea
apelului de urgență de la orice echipament terminal, indiferent
de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;
b) de a informa abonații serviciilor pentru care plata se
realizează în avans cu privire la utilitatea transmiterii datelor
personale, care sunt necesare pentru oferirea accesului la 112
prin centrul unic pentru apeluri de urgență, cu maximă
operativitate.
Art. 16. — Furnizorii de servicii de telefonie destinate
publicului sunt obligați să asigure primirea și retransmiterea
automată a apelurilor de urgență de la toate posturile telefonice
instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de
modul în care se realizează tarifarea apelurilor de la acestea.
Art. 17. — Furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului
asigură cu prioritate legăturile cu centrele și dispeceratele
SNUAU, în situații de urgență, care afectează sau pot afecta
infrastructura sau/și serviciile furnizorilor de rețele publice de
comunicații electronice ori de servicii de telefonie destinate
publicului.
Art. 18. — (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate
publicului au obligația de a pune la dispoziția administratorului
SNUAU și de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni,
bazele de date proprii care conțin numerele de telefon, numele
și adresele abonaților, în mod gratuit, în formatul stabilit de
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și
Tehnologia Informației.
(2) Administratorul SNUAU este obligat să asigure
confidențialitatea și securitatea bazelor de date conform
prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, precum și a actelor normative conexe.
Art. 19. — (1) Administratorul SNUAU și agențiile specializate
de intervenție au obligația să asigure confidențialitatea și
securitatea datelor cu caracter personal colectate și stocate de
la apelanți pe timpul efectuării apelurilor de urgență.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în
conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu.
(3) Obligația de confidențialitate prevăzută la alin. (1) nu se
aplică în cazul în care datele sunt solicitate în scris de către
instanța de judecată sau de procuror.
Art. 20. — (1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației analizează și stabilește
condițiile tehnice pentru furnizarea informațiilor de localizare a
apelantului către SNUAU de către furnizorii de rețele publice de
telefonie.
(2) Administratorul SNUAU centralizează, stochează și pune
la dispoziție agențiilor specializate de intervenție datele
gestionate în acest sistem, doar în corespondență directă și
exclusivă cu atribuțiile legale ale fiecărei agenții.
(3) Accesul la datele de localizare este permis numai pe
perioada deservirii apelului de urgență.
(4) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații
și Tehnologia Informației analizează și stabilește procedurile și
limitele tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării
false și a apelurilor involuntare.
Art. 21. — Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile
dedicate 112 este P.01.
Art. 22. — (1) Autoritățile de profil ale administrației publice
centrale și locale, desemnate potrivit legii, au obligația să pună
la dispoziția administratorului SNUAU, gratuit, într-un format

ra
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CAPITOLUL VI
Finanțarea SNUAU
Art. 25. — (1) Finanțarea cheltuielilor pentru administrarea,
operarea și întreținerea SNUAU se asigură de la bugetul de stat,
prin bugetul administratorului SNUAU, care se stabilește la
nivelul sumelor vărsate anual de Autoritatea Națională pentru
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
(2) Până la desemnarea prin hotărâre a Guvernului a
administratorului SNUAU, finanțarea cheltuielilor prevăzute la
alin. (1) se asigură în continuare din sumele alocate pentru
activități finanțate integral din veniturile proprii ale acestui
sistem.
Art. 26. — (1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației varsă anual, în perioada
2008—2012, la bugetul de stat o contribuție în valoare de
38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea
contribuțiilor achitate de Autoritatea Națională pentru
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
operatorului SNUAU ca venituri proprii până la data desemnării
prin hotărâre a Guvernului a administratorului SNUAU.
(3) Soldul obligațiilor de plată către furnizori și al celor
aferente drepturilor de personal existent la data preluării
finanțării de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la art. 25
se lichidează din disponibilitățile în lei și în valută existente la
acea dată în conturile SNUAU, iar sumele rămase neutilizate se
virează la bugetul de stat.
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CAPITOLUL VII
Sancțiuni
Art. 31. — (1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de
urgență atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă
sau contravențională, după caz.
(2) Responsabilitățile personalului de operare sunt stabilite
prin hotărâri emise de Comitet.
(3) Personalul cu atribuții de operare în cadrul SNUAU este
exonerat de răspundere disciplinară în situația în care acesta a
acționat în conformitate cu prevederile regulamentului de
operare aprobat de Comitet.
(4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de
internet a administratorului SNUAU.
Art. 32. — (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se
sancționează după cum urmează:
a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de
urgență 112, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
b) alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
c) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de
comunicații electronice sau de servicii de telefonie destinate

publicului a obligațiilor prevăzute la art. 14—17 și la art. 18
alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
d) nerespectarea de către furnizorii de comunicații
electronice a condițiilor tehnice și economice referitoare la
realizarea comunicațiilor către SNUAU stabilite, în condițiile legii,
de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și
Tehnologia Informației, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;
e) neîndeplinirea de către administratorul SNUAU a
obligațiilor privind securitatea și confidențialitatea bazelor de
date, prevăzute la art. 18 alin. (2) și la art. 19 alin. (1), cu
amendă de la 1.500 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor
prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se fac de către persoanele
anume împuternicite din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de
administratorul SNUAU.
(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prevăzute
la alin. (1) lit. c) și d) se fac de către persoanele anume
împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
(4) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prevăzute
la alin. (1) lit. e) se fac de către persoane anume împuternicite
din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, înființată prin Legea nr. 102/2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, cu modificările și completările ulterioare, conform
atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și
completările ulterioare.
(5) Dispozițiilor referitoare la contravenții, prevăzute la
alin. (1)—(4), le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
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(4) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să
introducă, la propunerea administratorului SNUAU, modificări în
volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat,
sumelor alocate pentru activități finanțate integral din venituri
proprii, și în anexele la bugetele administratorului SNUAU.
Art. 27. — Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet,
este inclus în proiectul de buget al administratorului SNUAU,
care se aprobă prin legile bugetare anuale, odată cu bugetul
administratorului SNUAU.
Art. 28. — Din bugetul administratorului SNUAU se asigură
fondurile pentru funcționarea resurselor de comunicații publice
utilizate pentru:
a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgență cu
dispeceratele de urgență/dispeceratele integrate de urgență;
b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgență cu
rețelele operatorilor de comunicații.
Art. 29. — Din bugetele ordonatorilor principali de credite în
structura cărora se află agențiile specializate de intervenție, se
asigură fondurile pentru funcționarea resurselor de comunicații
publice utilizate pentru:
a) conectarea stațiilor de intervenție proprii cu dispeceratele
de urgență/dispeceratele integrate de urgență proprii;
b) comunicațiile cu resursele de intervenție proprii.
Art. 30. — Spațiile și suporții tehnici necesari funcționării
SNUAU vor fi puși la dispoziția administratorului SNUAU, gratuit
sau fără plată, de către instituțiile publice finanțate de la bugetul
de stat.
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CAPITOLUL VIII
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 33. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la
10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 34. — Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind
funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din
1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 398/2002, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Károly Borbély
Președintele Autorității Naționale pentru
Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 19 martie 2008.
Nr. 34.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

DECIZIE
privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere
din perimetrul Racșa—Zugău, județele Satu Mare și Maramureș
Având în vedere:
— Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană
nr. 300.179 din 21 martie 2008;
— art. 31 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ce

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, în
calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei
decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Concesiunea minieră pentru explorarea resurselor
de minereuri auro-argentifere din perimetrul Racșa-Zugău,
județele Satu Mare și Maramureș, convenită prin Licența de
concesiune nr. 85 din 10 februarie 1999, încheiată între Agenția
Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și
Societatea Comercială ,,ROMALTYN EXPLORATION” —

tu

ite

a

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu
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București, 25 martie 2008.
Nr. 7.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
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DECIZIE
privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere
din perimetrul Bixad, județele Satu Mare și Maramureș
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Având în vedere:
— Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană
nr. 300.178 din 21 martie 2008;
— art. 31 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Concesiunea minieră pentru explorarea resurselor
de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, județele Satu
Mare și Maramureș, convenită prin Licența de concesiune nr. 58
din 27 ianuarie 1999, încheiată între Agenția Națională pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială „ROMALTYN EXPLORATION” — S.R.L., cu sediul

în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, în calitate de
concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu

București, 25 martie 2008.
Nr. 8.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare,
Runda nr. 58/2008
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
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precum și acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor
și informațiilor geologice încheiat între ofertant și Agenția
Națională pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată,
cuprinzând următorii indicatori economici exprimați în procente:
lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut
și rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic
solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt
indicator decât cei menționați nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverințe, în original sau copie
legalizată, emise de autoritățile/instituțiile publice care
administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor
pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și
bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru
întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de
cercetare geologică și memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul
ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru
Resurse Minerale; sau
— documentație privind dotarea tehnică a ofertantului care
va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele
specifice activităților miniere de cercetare geologică, deținute de
ofertant, și titlul deținerii acestora, precum și personalul
ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific
activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul
ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția
Națională pentru Resurse Minerale; sau
— copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea
tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea
lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care
urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și
ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate de aceasta sau în curs de
executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația
fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi
concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică proprie.
Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai
pentru unul din cele 3 cazuri prezentate anterior. În situația în
care documentația pentru atestarea capacității tehnice este
depusă la A.N.R.M. dar nu s-a obținut încă atestatul, se vor
prezenta documentele prevăzute la paragrafele doi sau trei de
la lit. i).
În situația în care un operator economic depune oferte pentru
mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin,
originalele prevăzute la lit. d), g) și h) vor fi prezentate în oferta
aflată pe poziția superioară din listă. Pentru celelalte oferte se
prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu
specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
Documentele prevăzute la lit. d), g) și h) se vor prezenta în
termen de valabilitate la data depunerii ofertei.
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Art. 1. — Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în
calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile
Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru
concesionarea de activități miniere de explorare în perimetrele
aprobate potrivit prezentului ordin.
Art. 2. — Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi
concesionate activități de explorare, inclusiv coordonatele
topogeodezice, perimetrele exceptate și resursa minerală, sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse,
potrivit legii, la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
din București, str. I.D. Mendeleev nr. 36—38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei
de-a 30-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului
ordin.
Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice române sau străine
interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42—45
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
ulterioare, următoarele documente și informații:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declarație de participare, semnată și ștampilată de
ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde
angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea
perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din
anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 și coordonatele
topogeodezice, așa cum au fost publicate, precum și asumarea
răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din ofertă.
Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor
coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate
cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai
proceda la deschiderea plicului interior;
b) declarație cuprinzând date și informații privind ofertantul,
respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare,
capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția,
telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se
vor face comunicările;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv
și certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul
registrului comerțului, în termen de valabilitate, în original;
e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse
în fondul geologic național și/sau în fondul național de
resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul
utilizării de date și informații publice referitoare la resurse
minerale, se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor
incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de
resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei,
respectiv factura emisă de Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare,
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(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform
art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condițiilor
impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de
confidențialitate și în condițiile achitării de către solicitant a tarifelor
pentru consultarea și utilizarea de date și informații din fondul
geologic național referitoare la resurse minerale, cu excepția
petrolului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi
lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.
Art. 8. — (1) Organizarea și desfășurarea concursului public
de ofertă pentru concesionarea de activități de explorare se
realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii
minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare a capacității financiare,
capacității tehnice, programului de explorare și proiectului tehnic
de refacere a mediului, precum și datele limită ale evaluării
ofertelor și cea a declarării câștigătorului pot fi obținute gratuit de
participanții la concursul public de ofertă de la sediul Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale.
(3) Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 sau
317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la
data publicării.

ii
g

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va
cuprinde documentele și informațiile prevăzute la lit. A.a), b), e),
f) și i), precum și următoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor
prevăzuți la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii
minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta
îndosariate, cu paginile numerotate și filă finală.
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române,
cât și străine, conține oferta propriu-zisă, respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus și proiectul tehnic de refacere
a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări,
defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative
corespunzătoare acestora.
Art. 5. — (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din
Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage
descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea
plicului interior.
(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage
descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele
pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
Art. 6. — (1) În vederea formulării ofertelor Agenția Națională
pentru Resurse Minerale pune la dispoziția persoanelor juridice
interesate date și informații geologice existente în fondul
geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve
minerale.
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Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu
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București, 20 martie 2008.
Nr. 52.
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perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 58/2008,

D

es

pentru concesionarea activităților miniere de explorare

Nr.
crt.

Denumirea perimetrului

1. La Poeni

Coordonate
X

Y

499.000
498.500
497.500
497.060
497.195
497.280
497.320
497.490
497.190
496.745
496.300
496.300
498.100
497.850

311.100
312.700
312.900
312.215
312.090
312.045
311.880
311.750
311.375
311.730
311.000
309.750
310.200
311.100

Suprafața
km2

Județ

4,731

HD

Substanța

bentonită
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612.518
612.535
612.648
612.859
613.004
612.999
612.852
612.639
612.607
614.559
614.650
615.171
615.477
615.484
615.126
614.816
614.516
614.285
614.107
614.251
614.403
614.517
791.850
792.700
792.700
791.850
300.033
300.723
301.930
302.940
302.940
300.038
381.205
381.611
381.769
381.681
506.000
507.000
507.000
506.000
295.355
295.355
295.415
295.445
567.062
567.762
567.804
567.246

Substanța

0,850

TL

porfir cuarțifer

4,293

CS

diorit

0,190

GJ

argilă comună

0,910

MS

nămoluri terapeutice

0,010

CS

apă minerală
terapeutică

0,190

CV

argilă comună

us
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3.

— zona 1 416.480
416.546
416.609
416.677
416.617
416.600
416.574
416.532
416.455
— zona 2 416.340
416.296
416.363
416.278
416.240
416.193
416.133
416.196
416.260
416.328
416.489
416.417
416.338
Câșla
412.500
412.500
411.500
411.500
Dealul Priboilor
440.924
440.460
439.485
439.214
438.448
438.448
Târgu Cărbunești
385.825
385.899
385.164
385.144
Sovata — Lacul Negru
566.910
566.910
566.000
566.000
Băile Herculane — Foraj
377.663
4578 Fabrica de Var
377.800
377.800
377.663
Bodoc — SICERAM
495.187
495.179
494.951
494.832

ii
g

2. Viperești — Cislău

Județ

rs
o

Y

pe

X

Suprafața
km2

a

Coordonate

Denumirea perimetrului

ra

Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.
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645.250
229.860

533.520

230.640

531.614

230.622

531.662
361.989

229.834
509.627

361.775

510.715

361.168

511.163

360.950

511.350

360.700

511.300

360.850

510.700

360.650

510.550

359.791

512.206

rm

359.624
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361.000
373.000
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12. Pregheda Nord
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D

13. Goleț
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373.000

14. Lacul Techirghiol
(Golful Șincai)

1,467

AR

nisip și pietriș

2,139

AG

nisip și pietriș

fiz
i

659.750
533.497

or

646.000

el

660.000

an

646.000

rs
o

661.000

argilă comună

pe

645.000

IS

a

662.000

2,562

ite

644.000

Substanța

tu

11. Baloteasca

661.500

Județ

ra

10. Horia

Y

ii
g

9. Dealul Humăriei

X

Suprafața
km2

ce

Coordonate
Denumirea perimetrului

512.161

ăr

Nr.
crt.

509.403
279.000

3,750

CS

huilă

2,438

CS

lignit

2,829

CT

nămoluri terapeutice

280.000

370.000

279.000

370.000
424.125

277.500
283.500

425.000

284.000

424.000

286.000

423.000
290.215

285.000
790.624

290.559

790.889

290.567

791.478

290.231

791.814

289.847

791.822

289.135

792.092

288.242

791.945

288.210

791.151

288.578

791.020

288.460

790.624
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE
ÎN COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

DECIZIE
pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Comunicații nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor
și a serviciilor de comunicații electronice
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea
Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, ale art. 4 alin. (3) și ale art. 5 alin. (1), (2) și
alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului
Suprem de Apărare a Țării din data de 25 martie 2008 privind completarea, în regim de urgență, a condițiilor tehnice de interceptare
legală a comunicațiilor stabilite prin regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații
electronice,
președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației emite următoarea
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decizie:
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3.8.5. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații

an

electronice are obligația de a acorda sprijin tehnic autorității
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naționale în materia interceptării comunicațiilor, în vederea
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realizării atribuțiilor ce îi revin în domeniu, și va coopera cu
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această autoritate pentru punerea în aplicare a criteriilor de

tu

securizare și auditare a sistemului național de interceptare a

ra

comunicațiilor, elaborate de aceasta.
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Art. I. — După punctul 3.8.3 din Autorizația generală pentru
furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice,
anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Comunicații nr. 1.333/EN/2003 privind regimul
de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor
de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2003, se introduc
trei noi puncte, punctele 3.8.4—3.8.6, cu următorul cuprins:
„3.8.4. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații
electronice va pune la dispoziția autorității naționale în materia
interceptării comunicațiilor, desemnată potrivit reglementărilor
legale în vigoare, serverele de management al interceptării și
consolele de administrare și operare pe care le deține în
vederea asigurării funcției de interceptare legală a
comunicațiilor.

3.8.6. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații

electronice are obligația de a lua toate măsurile tehnice

in

fo

necesare în vederea punerii de îndată în executare a

iv

autorizațiilor sau mandatelor de interceptare a comunicațiilor

us

emise potrivit legii.”

ex

cl

Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

es

tin

at

României, Partea I.

D

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu

București, 27 martie 2008.
Nr. 258.
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C U A N T U M U L T O TA L

al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Partidul Conservator — Filiala Județeană Brăila
1. cuantumul total al veniturilor din cotizații: 11.730,00 lei
2. lista membrilor de partid care au plătit în anul 2007 cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute
pe țară:
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Cetățenia

CNP

Valoarea (lei)

Data la care a fost
plătită cotizația

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

550,00

07.05.2007

2.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

1.000,00

04.11.2007

3.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

1.000,00

12.11.2007

4.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

1.000,00

20.11.2007

5.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

670,00

26.11.2007

6.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

650,00

7.

Total

8.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

9.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

10.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

11.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

12.

Total

el

or

fiz
i

ce

1.

rs
o
pe
a
ite

04.07.2007

300,00

31.01.2007

500,00

17.10.2007

tu

600,00

ii
g

ra

4.400,00
9.270,00

rm

ăr

Total general:

4.870,00
15.06.2007

an

3.000,00

28.12.2007

Cod unic
de înregistrare

Valoarea

Felul
donației

Data
la care a fost
efectuată donația

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

4.300,00

RON

02.02.2007

ex

Denumirea

Sediul

Naționalitatea

tin

at

Nr.
crt.

cl

us

iv

in

fo

3. cuantumul total al veniturilor din donații: 123.690,00 lei
4. lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2007 donații a căror valoare însumată depășește 10 salarii de bază
minime brute pe țară:

SC REXCAM PROD SRL

2

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

1.000,00

RON

13.02.2007

3

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

1.040,00

RON

20.02.2007

4

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

1.200,00

RON

07.03.2007

5

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

600,00

RON

10.03.2007

6

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

3.300,00

RON

19.03.2007

7

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842 20.000,00

RON

13.04.2007

8

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

1.600,00

RON

16.04.2007

9

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

2.500,00

RON

08.05.2007

10

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100 română

R5846842

2.000,00

RON

15.05.2007

D

es

1
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Sediul

Naționalitatea

Cod unic
de înregistrare

Valoarea

Felul
donației

Data
la care a fost
efectuată donația

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.200,00

RON

21.05.2007

12

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

600,00

RON

28.05.2007

13

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.500,00

RON

01.05.2007

14

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

500,00

RON

08.06.2007

15

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.100,00

RON

18.06.2007

16

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.100,00

RON

03.07.2007

17

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.950,00

RON

23.07.2007

18

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.100,00

RON

13.08.2007

19

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

RON

14.08.2007

20

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

5.000,00

RON

28.08.2007

21

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.000,00

RON

06.09.2007

22

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

17.09.2007

23

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

11.10.2007

24

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

5.000,00

RON

01.10.2007

25

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

5.000,00

RON

08.10.2007

26

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.100,00

RON

19.10.2007

27

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.000,00

RON

01.12.2007

28

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842 20.000,00

RON

04.12.2007

29

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

10.12.2007

30

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.850,00

RON

13.12.2007

31

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842 10.000,00

RON

18.12.2007

32

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

RON

18.12.2007

ce

11

or

Denumirea

a

Nr.
crt.

D
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at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm
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ii
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fiz
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3.500,00

Total

2.650,00
123.690,00

33

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

790,00

RON

26.01.2007

34

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

500,00

RON

31.01.2007

35

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

400,00

RON

28.02.2007

36

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

250,00

RON

09.03.2007

Total
Total general:

1.940,00
125.630,00

Cuantumul total al veniturilor din dobânzi: 0,42 lei.
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pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008
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55 lei/pag. manuscris
20 lei/anunț
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60 lei/pag. manuscris
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31,5 lei/pag. manuscris
31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris
(2.000 semne/pag. manuscris)
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice centrale
și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de Legea fundamentală în art. 78, 100, 108, 115 și 147
1.2. Deciziile pronunțate de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.3. Anunțuri prevăzute de Legea nr. 334/2006
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești
2.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de 1,
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin,
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești, prin care se constată că proveniența
bunurilor este justificată, alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
2.3. Deciziile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
2.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici,
precum și alte concursuri prevăzute de lege
2.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română
2.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege: raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice, raportul Consiliului Superior
al Magistraturii și raportul privind starea justiției, declarații de avere, bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național,
alte acte a căror publicare este prevăzută de lege
2.7. Publicații cu prezentare tabelară
3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societăților comerciale
și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras
3.2. Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare și înmatriculare a societăților comerciale
3.3. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare, acte adiționale, somații, convocări AGA, hotărâri AGA, acte de numire a lichidatorilor,
bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportări ale cenzorilor în caz de lichidare, bilanțuri ale băncilor, hotărâri judecătorești a căror publicare
e prevăzută de lege, alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură
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5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A
5.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
5.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
5.3. Alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
5.4. Publicații cu prezentare tabelară
6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VII-A
6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de înmatriculare a societății cooperative
6.2. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat, acte adiționale, hotărâri AGA prin care se aprobă
situația financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10%, acte de dizolvare a societății cooperative, alte modificări ale actului
constitutiv al societății absorbante, act de numire a lichidatorilor, publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA,
alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
6.3. Publicații cu prezentare tabelară

Tariful se calculează în funcție de
numărul de pagini și de tirajul comandat

D

 ACTA LEGIS — S.R.L.
 MIMPEX — S.R.L.
 ASTOR PRESS CD — S.R.L.
 EUROPSISTEM — S.R.L.
 CONSIR EXCLUSIV — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 MEMORIAL SERV COM — S.R.L.
 CONSULTIA GRUP — S.R.L.

Societăți ce preiau anunțuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, sector 2 (telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— Hunedoara, Str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Iași, Str. Piața Unirii nr. 2 (telefon/fax: 0332/80.30.69)
— Iași, Str. Răzoarelor nr. 6 (telefon/fax: 0232/21.09.99)
— Pitești, str.Trivale nr. 3, bl. 27, sc. D, et. 1, ap. 5 (telefon: 0248/27.42.27; 0722.660.510)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Craiova, str. Romain Rolland nr. 30, (telefon/fax: 0251/41.42.52)
— București, Calea Moșilor nr. 262, bl. 8, sc. A, ap. 23 (telefon/fax: 337.00.00; 337.00.01)
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