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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006
privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum și pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenție este de
369, exclusiv demnitarul.”
2. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002,
mențiunea „Numărul maxim de posturi = 347” se
înlocuiește cu „Numărul maxim de posturi = 369”.
Art. III. — Majorarea numărului de posturi se asigură prin
redistribuire, cu încadrarea în numărul maxim de posturi
aprobate Ministerului Internelor și Reformei Administrative și în
numărul maxim de posturi aprobat în finanțare pentru Agenția
Națională Antidrog.
Art. IV. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. I. — Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 186/2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
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Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind
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an

Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu

rs
o

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum

pe

urmează:

a

PRIM-MINISTRU

ite

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri
Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 26 martie 2008.
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ANEXĂ

REGULAMENT

D

de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
Art. 1. — (1) Autorizația prevăzută la art. 5 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 186/2007, se eliberează de Agenția Națională Antidrog în
termenul și condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2) din
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005 de stabilire a
normelor de punere în aplicare a Regulamentului Parlamentului
European și al Consiliului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii
de droguri și a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 111/2005
privind supravegherea comerțului cu precursori de droguri între
Comunitate și statele terțe și este valabilă pentru toate locațiile,
substanțele clasificate și operațiunile înscrise în aceasta.
(2) În vederea eliberării autorizației prevăzute la alin. (1),
operatorul depune o cerere scrisă, care cuprinde datele
prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1, care
face parte integrantă din prezentul regulament.
(3) Odată cu cererea, operatorul depune documentele sau
declarațiile din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. e), f), j) și k) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005, certificatul de cazier judiciar al persoanei

responsabile de activitatea cu substanțe clasificate, precum și
documente din care rezultă procesul tehnologic utilizat pentru
efectuarea operațiunilor de fabricare, producere, testare,
sinteză, extracție, condiționare sau folosire, care să cuprindă în
mod obligatoriu mențiuni cu privire la cantitățile de materie primă
ce se utilizează și randamentul procesului tehnologic pentru un
ciclu al operațiunilor cu substanțe clasificate din categoria 1
pentru care se solicită autorizarea.
(4) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) și (3) se
depun la Agenția Națională Antidrog.
Art. 2. — (1) În vederea eliberării autorizației prevăzute la
art. 1 alin. (1), formațiunea antidrog din cadrul Poliției Române
competentă teritorial comunică Agenției Naționale Antidrog
avizul formulat în urma verificărilor.
(2) Pe baza informațiilor cuprinse în avizul prevăzut la
alin. (1) și a informațiilor rezultate din verificările proprii, Agenția
Națională Antidrog stabilește dacă există sau nu motive
întemeiate pe baza cărora se suspectează că substanțele
clasificate sunt destinate producției ilegale de stupefiante sau
de substanțe psihotrope.
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(2) Solicitantului i se eliberează o dovadă de înregistrare în
termen de 30 de zile de la data solicitării. Înregistrarea este
valabilă pentru toate locațiile, substanțele clasificate și
operațiunile declarate la data solicitării.
Art. 8. — (1) Pentru înregistrarea specială, categoriile de
persoane prevăzute la art. 3 alin. (2) din Regulamentul
Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 273/2004
completează cererea prevăzută la art. 7 alin. (1).
(2) Cererea pentru laboratoarele și unitățile aparținând
Poliției Române, Autorității Naționale a Vămilor, Ministerului
Justiției sau Ministerului Apărării va avea mențiunea scrisă,
semnată și ștampilată privind acordul conducătorilor acestor
instituții.
Art. 9. — (1) Orice modificare a datelor menționate în
documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) se comunică Agenției
Naționale Antidrog în maximum 10 zile de la intervenirea
modificării.
(2) Operatorul solicită o nouă înregistrare în situațiile
prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005.
(3) În vederea efectuării unei noi înregistrări, operatorul
demonstrează că toate celelalte condiții existente la data primei
înregistrări nu s-au schimbat și anexează un memoriu privind
modul de asigurare a securității fizice a substanțelor și
documentație privind utilizarea substanței.
(4) Noul document se eliberează după predarea dovezii de
înregistrare anterioare la Agenția Națională Antidrog sau la
formațiunile teritoriale ale acesteia.
Art. 10. — (1) În scopul certificării menținerii condițiilor
existente la data efectuării înregistrării, la fiecare 3 ani,
operatorul adresează Agenției Naționale Antidrog o cerere de
vizare a înregistrării, în care declară pe propria răspundere că
datele furnizate cu ocazia înregistrării nu s-au schimbat.
(2) Pentru obținerea vizei, operatorul prezintă cererea de
vizare, însoțită de originalul dovezii de înregistrare, cu cel puțin
30 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data
primei înregistrări sau de la data obținerii ultimei vize, după caz.
(3) Valabilitatea înregistrării încetează la împlinirea
termenului de 3 ani de la data primei înregistrări sau de la data
obținerii ultimei vize, dacă operatorul nu depune cererea de
vizare până la acel moment.
Art. 11. — (1) Transmiterea declarației locațiilor prevăzute la
art. 28 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, se
face potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte
integrantă din prezentul regulament.
(2) Declarația locațiilor prevăzută la alin. (1) se retransmite
ori de câte ori datele conținute în cuprinsul său se schimbă.
(3) În cazul în care în anul în curs operatorii cu substanțe
clasificate în categoriile 2 și 3 depășesc limitele anuale
prevăzute în anexa II la Regulamentul Parlamentului European
și al Consiliului (CE) nr. 273/2004 sau efectuează operațiunile
prevăzute la art. 7 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 186/2007, solicită de îndată înregistrarea potrivit art. 7.
Art. 12. — (1) Pentru autorizarea unei operațiuni de export de
substanțe clasificate, operatorul depune la Agenția Națională
Antidrog o cerere care conține datele prevăzute la art. 13 din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005, după modelul
prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul
regulament.
(2) Operatorul anexează la cererea prevăzută la alin. (1)
copia autorizației de import emise de autoritatea competentă a
partenerului extern sau a confirmării din partea autorității
competente din țara importatoare că o autorizație de import
pentru substanța clasificată în cantitatea respectivă nu este
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(3) În situația în care autorizația este compusă din mai multe
pagini, fiecare pagină va fi numerotată, semnată, ștampilată și
se va aplica timbrul sec.
Art. 3. — (1) Suspendarea sau revocarea autorizației în
cazurile prevăzute la art. 11 din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005 se face motivat, prin dispoziție scrisă a
președintelui Agenției Naționale Antidrog, și se comunică de
îndată operatorului prin orice mijloc de comunicare ce asigură
transmiterea dispoziției și confirmarea primirii acesteia.
(2) Suspendarea operează până la încetarea motivelor care
au determinat dispunerea acestei măsuri.
(3) Operatorul căruia i-a fost revocată autorizația pentru
operațiuni cu precursori din categoria 1 este obligat să o depună
în original la Agenția Națională Antidrog, în termen de 5 zile de
la data comunicării dispoziției de revocare.
(4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (3) constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la
10.000 lei.
Art. 4. — (1) Solicitarea unei noi autorizații în cazurile
prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005 se face cu respectarea prevederilor art. 1.
(2) Noua autorizație se eliberează după predarea autorizației
anterioare, în original, Agenției Naționale Antidrog.
(3) Modificarea datelor furnizate cu ocazia solicitării
autorizației, altele decât cele care impun solicitarea unei noi
autorizații, se comunică Agenției Naționale Antidrog în termenul
stabilit de art. 10 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005.
Art. 5. — (1) Pentru obținerea autorizației speciale,
categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (2) din
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 273/2004 depun la Agenția Națională Antidrog o cerere,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sub semnătura
reprezentanților legali ai acestora.
(2) Farmaciile și farmaciile veterinare prezintă odată cu
cererea pentru eliberarea autorizației speciale autorizația de
funcționare eliberată de Ministerul Sănătății Publice.
(3) Cererea pentru laboratoarele și unitățile aparținând
Poliției Române, Poliției de Frontieră, Autorității Naționale a
Vămilor, Ministerului Justiției sau Ministerului Apărării va avea
mențiunea scrisă, semnată și ștampilată privind acordul
conducătorilor acestor instituții.
Art. 6. — (1) În vederea certificării menținerii condițiilor
existente la data eliberării autorizației, la fiecare 3 ani, operatorul
formulează o cerere de vizare a autorizației, adresată Agenției
Naționale Antidrog, în care declară pe propria răspundere că
datele furnizate cu ocazia autorizării nu s-au schimbat.
(2) Pentru obținerea vizei, operatorul depune cererea de
vizare, însoțită de originalul autorizației, la Agenția Națională
Antidrog, cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea termenului
de 3 ani de la data eliberării autorizației sau de la data obținerii
ultimei vize, după caz.
(3) Valabilitatea autorizației încetează la împlinirea
termenului de 3 ani de la data eliberării autorizației sau de la
data obținerii ultimei vize, dacă operatorul nu depune cererea
de vizare până la acel moment.
Art. 7. — (1) În vederea înregistrării prevăzute la art. 7 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 186/2007, operatorul depune la Agenția
Națională Antidrog o cerere scrisă, după modelul prevăzut în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament,
la care anexează copii ale certificatului de înregistrare fiscală și
certificatului de înmatriculare, inclusiv dovada înscrierii sediilor
secundare în registrul comerțului, precum și un memoriu privind
modul de asigurare a securității fizice a substanțelor și
documentație privind utilizarea substanței.
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(2) Dacă Agenția Națională Antidrog nu primește de la
Inspectoratul General al Poliției Române un răspuns oficial în
termenul solicitat, se consideră că nu sunt obiecții asupra
operațiunii.
Art. 18. — (1) Autorizația de import este valabilă până la
finalizarea operațiunii de import, dar nu mai mult decât termenul
prevăzut la art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 111/2005. Pentru prelungirea în mod excepțional a
valabilității autorizației, operatorul poate depune o cerere la
Agenția Națională Antidrog, în cuprinsul căreia menționează
motivele pentru care solicită prelungirea.
(2) Exemplarele autorizației de import se utilizează potrivit
prevederilor art. 23 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005.
(3) Suspendarea sau revocarea autorizației de import în
cazurile prevăzute la art. 24 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 111/2005 se face motivat, prin dispoziție scrisă a
președintelui Agenției Naționale Antidrog, și se comunică de
îndată operatorului prin orice mijloc de comunicare ce asigură
transmiterea dispoziției și confirmarea primirii acesteia.
Art. 19. — (1) Pentru transportatorul care acționează exclusiv
în această calitate nu este necesară autorizarea sau
înregistrarea conform legislației privind regimul juridic al
precursorilor de droguri.
(2) Transportatorii menționați la alin. (1), precum și operatorii
cu precursori care efectuează și transportul acestor substanțe
se supun dispozițiilor legale privind transportul mărfurilor
periculoase pe drumurile publice.
Art. 20. — Orice operator care furnizează precursori de
categoria 1 sau 2 are obligația de a certifica o copie a declarației
de utilizare, prezentată de cumpărător, prin aplicarea ștampilei
și înscrierea datei prezentării, în scopul prevenirii modificării ori
înlocuirii sale. Această copie certificată însoțește precursorii
respectivi pe toată durata transportului pe teritoriul Uniunii
Europene și se prezintă, la cerere, autorităților competente.
Art. 21. — (1) Sunt exceptate, conform definiției precursorilor
de la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European și al
Consiliului (CE) nr. 273/2004, orice operațiune putându-se
derula fără nicio formalitate, amestecurile substanțelor din
categoria 3, precum și substanțele din categoria 3 existente în
diferite dispozitive astfel create de producător încât separarea,
recuperarea sau utilizarea pentru producția ilicită de droguri este
practic imposibilă ori nerentabilă.
(2) În cazul în care se contestă încadrarea unui amestec în
excepția prevăzută la art. 2 lit. a) din Regulamentul
Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 273/2004,
autoritățile competente, precum și persoanele în cauză pot
solicita formațiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române să se pronunțe asupra încadrării.
(3) Solicitarea se face în scris și este însoțită de fișa tehnică,
certificatul de calitate, certificatul de conformitate și certificatul
de analiză, precum și de instrucțiunile de utilizare a produsului.
Art. 22. — Comunicarea informațiilor potrivit art. 15 alin. (1)
și (2) și art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007,
se face potrivit modelelor de raportare prevăzute în anexa nr. 6,
care face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 23. — Se exceptează de la obligația raportării potrivit
prevederilor art. 22 unitățile de învățământ publice și private în
care funcționează laboratoare, instituțiile și unitățile de cercetare
științifică, unitățile spitalicești, laboratoarele sau unitățile poliției,
autorității vamale, justiției și armatei, pentru substanțele
clasificate din categoria 3.
Art. 24. — (1) Precursorii ridicați în vederea confiscării se
depozitează la camera de corpuri delicte cea mai apropiată de
locul ridicării sau la cel mai apropiat operator care îndeplinește
condițiile de primire în custodie. După intrarea în proprietatea
privată a statului, precursorii care îndeplinesc condițiile de
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necesară. Documentele trebuie să fie însoțite de traducerea în
limba română efectuată de un traducător autorizat.
(3) În cazul în care operatorul este titularul unei autorizații
eliberate potrivit Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, cu
modificările și completările ulterioare, aflată în termenul de
valabilitate conform art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 186/2007, anexează la cererea prevăzută la alin. (1) o copie
a respectivei autorizații.
Art. 13. — (1) După primirea cererii de export, Agenția
Națională Antidrog realizează prenotificarea exportului, conform
prevederilor art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 111/2005.
(2) Agenția Națională Antidrog emite autorizația de export în
termenele și în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005.
(3) Agenția Națională Antidrog înștiințează operatorul în
situația în care este necesară prelungirea acestui termen.
Art. 14. — (1) Autorizația de export este valabilă până la
finalizarea operațiunii de export, dar nu mai mult decât termenul
prevăzut la art. 18 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 111/2005. Pentru prelungirea în mod excepțional a
valabilității autorizației, operatorul poate depune o cerere la
Agenția Națională Antidrog, în cuprinsul căreia menționează
motivele pentru care solicită prelungirea.
(2) Exemplarele autorizației de export se utilizează potrivit
prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.277/2005.
(3) Suspendarea sau revocarea autorizației de export în
cazurile prevăzute la art. 16 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 111/2005 se face motivat, prin dispoziție scrisă a
președintelui Agenției Naționale Antidrog, și se comunică de
îndată operatorului prin orice mijloc de comunicare ce asigură
transmiterea dispoziției și confirmarea primirii acesteia.
Art. 15. — (1) Pentru autorizarea unei operațiuni de import de
substanțe clasificate din categoria 1, operatorul depune la
Agenția Națională Antidrog o cerere care conține datele
prevăzute la art. 21 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 111/2005, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care
face parte integrantă din prezentul regulament.
(2) În cazul în care operatorul este titularul unei autorizații
eliberate potrivit Legii nr. 300/2002, cu modificările și completările
ulterioare, aflată în termenul de valabilitate conform art. 28
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, anexează la
cererea prevăzută la alin. (1) o copie a respectivei autorizații.
Art. 16. — (1) Agenția Națională Antidrog transmite cererea
prevăzută la art. 15 formațiunii antidrog centrale și/sau teritoriale
din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru
verificarea legalității acestei operațiuni, care comunică răspunsul
în cel mult 4 zile de la solicitare. Dacă în acest termen nu se
primește un răspuns oficial, se consideră că nu sunt obiecții,
autorizația putând fi eliberată.
(2) Agenția Națională Antidrog emite autorizația de import în
termenele și în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005.
(3) Agenția Națională Antidrog înștiințează operatorul în
situația în care este necesară prelungirea acestui termen.
Art. 17. — (1) La primirea unei notificări prealabile transmise
de autoritatea competentă a țării de export, Agenția Națională
Antidrog solicită formațiunii centrale antidrog din cadrul
Inspectoratului General al Politiei Române efectuarea de
verificări privind legalitatea operațiunii pe teritoriul României și
răspunde, în termen de maximum 15 zile lucrătoare,
menționând dacă sunt sau nu obiecții asupra operațiunii
notificate.

ra

4

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

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 269/4.IV.2008

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 186/2007.
Art. 27. — (1) Baza națională centralizată de date în
domeniul precursorilor, prevăzută de art. 3 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 186/2007, se alimentează, gestionează
și exploatează de către Agenția Națională Antidrog și
formațiunea centrală antidrog din cadrul Inspectoratului General
al Poliției Române.
(2) În vederea constituirii bazei naționale centralizate de date
și pentru monitorizarea operațiunilor cu precursori, Autoritatea
Națională a Vămilor comunică Agenției Naționale Antidrog,
on-line, la data efectuării, intrările și ieșirile de substanțe
clasificate pe și de pe teritoriul României.
(3) Transmiterea prin mijloace electronice a datelor privind
operațiunile vamale potrivit alin. (2) se va efectua după
îndeplinirea condițiilor tehnice necesare.
Art. 28. — Controlul respectării dispozițiilor privind regimul
juridic al precursorilor de droguri poate fi efectuat și în comun,
prin echipe mixte formate din reprezentanți ai structurilor cu
competențe în materie de precursori ale autorităților prevăzute
la art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007.
Art. 29. — În vederea verificării veridicității datelor cuprinse
în cererile formulate de către operatori, Agenția Națională
Antidrog poate solicita date oricărei instituții publice sau private
care are competența de a pune la dispoziție astfel de date.
Art. 30. — (1) Constatarea contravenției și aplicarea
sancțiunii prevăzute la art. 3 alin. (4) se fac de către personalul
Agenției Naționale Antidrog desemnat prin dispoziție a
președintelui acestei instituții.
(2) Prevederile art. 3 alin. (4) se completează cu 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.
Art. 31. — Agenția Națională Antidrog transmite Comisiei
Europene comunicările prevăzute la art. 32 alin. (1) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 111/2005, art. 13 alin. (1) și
art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European și al
Consiliului (CE) nr. 273/2004, precum și la art. 29 din
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.277/2005.
ANEXA Nr. 1
la regulament
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calitate se valorifică, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările
și completările ulterioare, de către organele de valorificare,
direct de la locul depozitării, numai către operatori autorizați sau
înregistrați pentru desfășurarea de operațiuni cu substanțe
clasificate din categoria cărora aparțin precursorii.
(2) Pentru realizarea valorificării, organul care a constatat
contravenția sau organul de urmărire penală care a ridicat
precursorii în vederea confiscării transmite în scris, de îndată,
organului de valorificare, conform Ordonanței Guvernului
nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu
modificările și completările ulterioare, documentul în baza căruia
s-a dispus confiscarea.
(3) Precursorii destinați valorificării se păstrează în camera
de corpuri delicte sau la custode până la stabilirea
cumpărătorului și achitarea contravalorii acestor substanțe.
(4) Evaluarea precursorilor se face la locul de depozitare de
către comisia constituită potrivit Ordonanței Guvernului
nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) În situația în care cu ocazia evaluării se constată că
precursorii nu îndeplinesc condițiile calitative pentru a fi
valorificați, comisia de evaluare comunică acest fapt formațiunii
antidrog competente teritorial, în vederea efectuării formalităților
pentru distrugere, potrivit art. 26 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 186/2007.
Art. 25. — Sumele reprezentând cheltuielile de distrugere a
precursorilor se suportă potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din
Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 274/2007, cu modificările și completările ulterioare, și
sunt confirmate de către comisia prevăzută la art. 26 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 186/2007.
Art. 26. — Precursorii depreciați calitativ deținuți de operatori
se distrug de către aceștia sau de către alt operator autorizat
sau înregistrat, în condiții ecologice, în prezența comisiei
prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

pentru solicitarea autorizației prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006
Operatorul ..................................................., cu adresa/sediul social în ........., str. .......... nr. ......,
județul/sectorul ......, înființat prin ........................................./înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. ....................,
cod unic de înregistrare ........., obiect de activitate principal ........................., secundar ........................ telefon/fax .................,
e-mail ................., prin reprezentant legal , solicită acordarea AUTORIZAȚIEI pentru desfășurarea de
operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 1, după cum urmează:
a) Substanțele clasificate . (denumirea și codul NC; denumirea
amestecului sau a produsului natural, denumirea și codul NC ale substanțelor clasificate conținute în amestec sau în produsul
natural, procentajul maxim al substanței clasificate conținute în amestecul sau produsul natural)
b) Operațiunile desfășurate, conform art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004 și, după caz, art. 6 paragraful 1 din
Regulamentul nr. 111/2005, pentru fiecare substanță sunt următoarele:
— substanța ....................., cod NC .............; operațiuni: ..... [exemplu: .............
procurare din țara/UE/extracomunitar, stocare, comercializare în țară/UE/extracomunitar, utilizare în scopul etc.*)
c) Locațiile în care se desfășoară activități cu substanțele clasificate:
1. sediu social [se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc.*)]: .
2. sedii secundare:
— punct de lucru/sucursala (se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc.), cu adresa
în ..................., înregistrat la registrul comerțului sub nr. (unde este cazul) ..., cod unic de
înregistrare , telefon/fax:, e-mail: .......
*) Se indică doar datele care corespund activității operatorului, fără a menține datele cu titlu de exemplu.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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d) Estimare cantitate anuală necesară/procurată/folosită:
— substanța , cantitate: .
Declarăm că persoana responsabilă este (nume și prenume) ........., cu domiciliul în ............,
telefon / fax: .., e-mail: .., desemnată prin , ale cărei funcții
și responsabilități sunt: . (descriere).
Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate în
copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal,
.............................

Data .

(numele, semnătura și ștampila)
*) Se indică doar datele care corespund activității operatorului, fără a menține datele cu titlu de exemplu.
ANEXA Nr. 2
la regulament

Antet
Nr. ............/.................
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pentru realizarea înregistrării prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006
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Operatorul .................................................., cu adresa/sediul social în ........., str. .......... nr. ......,
județul/sectorul ......, înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .....................,
telefon/fax ................., e-mail ..............., prin reprezentant legal , solicită ÎNREGISTRAREA pentru
desfășurarea de operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 2/3:
a) Substanțele clasificate . (denumirea și codul NC; denumirea
amestecului sau a produsului natural, denumirea și codul NC ale substanțelor clasificate conținute în amestec sau în produsul
natural, procentajul maxim al substanței clasificate conținute în amestecul sau produsul natural).
b) Operațiunile desfășurate, conform art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004 și, după caz, art. 6 paragraful 1 din
Regulamentul nr. 111/2005, după cum urmează:
— substanța .., cod NC .; operațiuni: .......... [exemplu: ............ procurare din
țara/UE/extracomunitar, stocare, comercializare în țară/UE/extracomunitar, utilizare în scopul etc.*)].
c) Locațiile în care se desfășoară activități cu substanțele clasificate:
1. sediu social [să se menționeze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc.*)]: ...................................
2. sedii secundare:
— punct de lucru/sucursala (să se menționeze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc.), cu adresa
în ..., înregistrat la registrul comerțului sub nr. (unde este cazul) ..., cod unic de înregistrare ,
tel/fax:, e-mail: ..............
d) Estimare cantitate anuală necesară/procurată/folosită:
— substanța : ./../..
— substanța : ./../..
Declarăm că persoana responsabilă este (nume și prenume) .............., cu domiciliul în .,
telefon ............., e-mail: .., numită prin , ale cărei funcții și
responsabilități sunt: . (descriere).
Declarăm că au fost luate următoarele măsuri de protecție fizică a substanțelor (descriere):
..............................................................................
Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate în
copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal,
.............................

Data .

(numele, semnătura și ștampila)

*) Se indică doar datele care corespund activității operatorului, fără a menține datele cu titlu de exemplu.
ANEXA Nr. 3
la regulament

Antet
Nr. ............/.................
DECLARAȚIA LOCAȚIILOR

prevăzută la art. 28 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006
Operatorul ......................................................, cu adresa/sediul social în ........., str. .......... nr. ......,
județul/sectorul ......, înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .....................,
telefon/fax ................., e-mail ..............., prin reprezentant legal , DECLARĂ următoarele:
a) Substanțele clasificate . (denumirea și codul NC; denumirea
amestecului sau a produsului natural, denumirea și codul NC ale substanțelor clasificate conținute în amestec sau în produsul
natural, procentajul maxim al substanței clasificate conținute în amestecul sau produsul natural).
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b) Operațiunile desfășurate, conform art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004 și, după caz, art. 6 paragraful 1 din
Regulamentul nr. 111/2005, după cum urmează:
— substanța ................, cod NC .............; operațiuni: ..... (exemplu: procurare din țara/UE,
stocare, comercializare în țară/UE, utilizare în scopul)
c) Locațiile în care se desfășoară activități cu substanțele clasificate:
1. sediu social (să se menționeze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc.) .......................................
2. sedii secundare:
— punct de lucru/sucursala (să se menționeze natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc.), cu adresa
în ............., înregistrat la registrul comerțului sub nr. (unde este cazul) ................, cod unic de
înregistrare , tel/fax:, e-mail:..
d) Estimare cantitate anuală necesară/procurată/utilizată:
— substanța : ./../..
— substanța : ./../..
Declarăm că au fost luate următoarele măsuri de protecție fizică a substanțelor clasificate (descriere):
....
Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate în
copie sunt conforme cu originalul.
Data .

ce
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Operatorul ..............................., adresa/sediul social ........, str. ................... nr. ...., județul/sectorul ......,
înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. ...., cod unic de înregistrare ......., telefon/fax .............., posesor al autorizației
pentru operațiuni cu substanțe clasificate/înregistrare nr../din ., prin reprezentant legal . ..........,
având funcția de .............., solicită autorizarea operațiunii de EXPORT următoare:
Substanța:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
(se indică substanța clasificată așa cum figurează în anexă sau, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs
natural, denumirea sa și codul NC, precum și denumirea care figurează în anexă a oricărei substanțe clasificate prezente în
amestec sau în produsul natural)
Cantitatea:
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
(cantitatea și greutatea substanței clasificate și, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea,
greutatea și procentajul oricărei substanțe clasificate pe care o conține)
Către importatorul: denumire .................................................................., adresă ..........................................................,
reprezentant legal ......................................................................., telefon/fax .................................. și alte date de identificare
.........................................................................., posesor al autorizației nr. .. (nr. autorizației de import eliberate de țara
de destinație) , eliberată de ..
Alți operatori implicați în operațiunea de export: denumire ............................................................................................,
adresă .........................................................., reprezentant legal .............................................................., telefon/fax ...........................
și alte date de identificare ..........................................................
Destinatar final: denumire ......................................................, adresă ......................................, reprezentant legal
.............................................................., telefon/fax .............. și alte date de identificare ..........................................................
Transportul se va efectua cu, la data de  (detalii privind modalitățile de
transport, precum data prevăzută a expedierii, modul de transport și identificarea mijlocului de transport), iar declarația vamală se
face în:  (indicarea biroului vamal în care trebuie făcută declarația vamală).
Itinerarul este următorul ., ieșirea de pe teritoriul vamal al Comunității făcându-se prin
.., iar intrarea în țara importatoare prin . (dacă aceste informații nu sunt cunoscute în acest stadiu,
se menționează că vor fi furnizate în momentul depunerii declarației vamale).
Ne asumam răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității și documentele prezentate în
copie sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal,
.............................

Data .

(numele, semnătura și ștampila)
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ANEXA Nr. 5
la regulament

Antet
Nr. ............/.................
CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAȚIEI DE IMPORT

prevăzută la art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2006
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Operatorul ........................................, adresa/sediul social ...................................., str. ........ nr. ....,
județul/sectorul ......, înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. ...., cod unic de înregistrare ....,
telefon/fax ......., .............., posesor al Autorizației pentru operațiuni cu substanțe clasificate /Înregistrării nr. ./ din
., prin reprezentant legal ..........., având funcția de ......................, solicită autorizarea operațiunii de IMPORT
următoare:
Substanța:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................
(se indică substanța clasificată așa cum figurează în anexă sau, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs
natural, denumirea sa și codul NC, precum și denumirea care figurează în anexă a oricărei substanțe clasificate prezente în
amestec sau în produsul natural)
Cantitatea:
1. ..........................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................
(cantitatea și greutatea substanței clasificate și, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea,
greutatea și, dacă este cunoscut, procentajul oricărei substanțe clasificate pe care o conține)
De la exportatorul: denumire .................................................................., adresă ..........................................................,
reprezentant legal .........................................................., telefon/fax ............................. și alte date de identificare
..........................................................................
Alți operatori implicați în operațiunea de import: denumire............................ ......................................................., adresă
.................................................................., reprezentant legal ................................................................................, telefon/fax
............................. și alte date de identificare......................................................................
Destinatar final: denumire........................................................., adresă ......................................, reprezentant legal
......................................................................., telefon/fax ......................................................... și alte date de identificare
....................................................................... în scopul (se menționează destinația substanței) .....................
Transportul se va efectua cu , la data de (detalii privind modalitățile de transport, precum
data prevăzută a expedierii, modul de transport și identificarea mijlocului de transport) , iar declarația vamală se face în:
..... (indicarea biroului vamal în care trebuie făcută declarația vamală).
Intrarea pe teritoriul vamal al Comunității se face prin . .., iar intrarea în țară prin . (dacă
aceste informații nu sunt cunoscute în acest stadiu, se menționează că vor fi furnizate în momentul depunerii declarației vamale).
Ne asumam răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității și documentele prezentate în
copie sunt conforme cu originalul.

(numele, semnătura și ștampila)
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ANEXA Nr. 6
la regulament

D

es

Denumirea operatorului: ..............................................
Posesor Autorizație/Înregistrare/Declarație a locațiilor (selectați documentul) nr.: ...........................................................................
Principalele operațiuni desfășurate cu precursori (comercializare și/sau utilizare): ..........................................................................
RAPORTARE PENTRU ANUL PRECEDENT

(producție/procurare)

Substanța clasificată

Categoria 1

1

2

Cantitatea achiziționată (în anul pentru care se face raportarea)
Stoc început de
Cantitatea
perioadă (la data
produsă/fabricată
de 1 ianuarie a
(în anul pentru Procurare din țară și Comunitate
Importuri
anului pentru
care se face
care se face
raportarea)
raportarea)
Numărul
Țara de
Țara de
Cantitatea
Cantitatea
autorizației
proveniență
proveniență
de import
3

4

5

6

7

8

Fenil - 1 propanonă - 2
(în litri)
Acid N-acetilantranilic
(în kilograme)
Isosafrol (cis+trans)
(în litri)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

3,4-Metilendioxifenil propanonă- 2
(în litri)
Piperonal (în kilograme)
Safrol (în litri)
Efedrină și săruri (în kilograme)
Pseudoefedrină (în kilograme)
Norefedrină (în kilograme)
Ergometrină (în grame)
Ergotamină (în grame)
Acid lisergic (în grame)
Acid fenilacetic și săruri (în kilograme)

ce

Acid antranilic și săruri (în kilograme)

fiz
i

Piperidină și săruri (în kilograme)
Permanganat de potasiu (în kilograme)

or

Categoria 2

Anhidridă acetică (în litri)

el
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o

Eter etilic (în litri)

pe

Metiletilcetonă (în litri)

a

Toluen (în litri)
Acid sulfuric (în litri)

ite

Categoria 3

Acetonă (în litri)
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tu

Acid clorhidric (în litri)
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Denumirea operatorului: ..................................................................................................................
Posesor Autorizație/Înregistrare/Declarație a locațiilor (selectați documentul) nr.: ..........................
Principalele operațiuni desfășurate cu precursori (comercializare și/sau utilizare): .........................
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RAPORTARE PENTRU ANUL PRECEDENT (consum/comercializare)/ESTIMARE NECESAR PENTRU ANUL ÎN CURS

tin

at

Cantitatea
utilizată/consu
mată (în anul
pentru care se
face
raportarea)

Comercializare în țară
și în Comunitate

D

es

Substanța clasificată

Categoria 1

1

2
Fenil - 1 propanonă - 2
(în litri)
Acid N-acetilantranilic
(în kilograme)
Isosafrol (cis+trans)
(în litri)
3,4-Metilendioxifenil
propanonă -2 (în litri)
Piperonal (în kilograme)
Safrol (în litri)
Efedrină și săruri
(în kilograme)
Pseudoefedrină
(în kilograme)
Norefedrină
(în kilograme)

10

Stoc sfârșit de
perioadă (la
data
Estimarea
de 31
necesarului
decembrie a pentru anul în
anului pentru
curs
Numărul
care se face
autorizației de
raportarea)
export

Cantitatea comercializată (în anul pentru care se face raportarea)

Exporturi

Cantitatea

Țara de
destinație

Cantitatea

Țara de
destinație

11

12

13

14

15

16
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2

10

11

12

13

14

15

16

17

Ergometrină (în grame)
Ergotamină (în grame)
Anhidridă acetică (în litri)
Acid fenilacetic și săruri
(în kilograme)
Acid antranilic și săruri
(în kilograme)
Piperidină și săruri
(în kilograme)
Permanganat de potasiu
(în kilograme)
Acetonă (în litri)
Eter etilic (în litri)

ce

Metiletilcetonă (în litri)

fiz
i

Toluen (în litri)
Acid sulfuric (în litri)

or

Categoria 3

Categoria 2

Acid lisergic (în grame)

rs
o

an

el

Acid clorhidric (în litri)

ite

a

pe

Denumirea operatorului: ......................................................................................................................
Posesor Autorizație/Înregistrare/Declarație a locațiilor (selectați documentul) nr.: ..............................
Principalele operațiuni desfășurate cu precursori (comercializare și/sau utilizare): .............................
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g
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tu

ESTIMAREA NECESARULUI PENTRU ANUL URMĂTOR

ăr

Estimarea pentru anul următor
Estimare producție

2

18

Estimare procurare
Intracomunitară

Import

19

20
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Substanța clasificată

Categoria 3

Categoria 2

tin

es

D

Categoria 1

at

ex

cl

us

Fenil - 1 propanonă - 2 (în litri)
Acid N-acetilantranilic (în kilograme)
Isosafrol (cis+trans) (în litri)
3,4-Metilendioxifenil propanonă - 2 (în litri)
Piperonal (în kilograme)
Safrol (în litri)
Efedrină și săruri (în kilograme)
Pseudoefedrină (în kilograme)
Norefedrină (în kilograme)
Ergometrină (în grame)
Ergotamină (în grame)
Acid lisergic (în grame)
Anhidridă acetică (în litri)
Acid fenilacetic și săruri (în kilograme)
Acid antranilic și săruri (în kilograme)
Piperidină și săruri (în kilograme)
Permanganat de potasiu (în kilograme)
Acetonă (în litri)
Eter etilic (în litri)
Metiletilcetonă (în litri)
Toluen (în litri)
Acid sulfuric (în litri)
Acid clorhidric (în litri)
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APĂRĂRII

ORDIN
privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor
în cadrul Ministerului Apărării
Pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordonanței 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, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 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, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere dispozițiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,

ra

tu
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pe
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(3) Achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor din sistemul
descentralizat de către o autoritate contractantă delegată din
subordinea altui director de program major se poate face pe
baza aprobării directorilor de programe respectivi, cu transferul
fondurilor aferente.
(4) Prin excepție de la alin. (1), Direcția domenii și
infrastructuri stabilește competențe de achiziție autorităților
contractante delegate din subordine pentru lucrări de investiții,
reparații capitale și consolidări, precum și pentru servicii de
proiectare.
Art. 5. — Eventualele solicitări de delegare a competenței de
achiziție, care nu se încadrează în prevederile prezentului ordin,
vor fi soluționate de către Departamentul pentru armamente, în
calitate de autoritate de reglementare în domeniu.
Art. 6. — De la prevederile art. 3 sunt exceptate:
a) unitățile sanitare finanțate de Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și
Autorității Judecătorești și unitățile care desfășoară activități în
domeniul cercetării și sunt finanțate pentru realizarea unor
proiecte/programe de cercetare-dezvoltare din alte surse decât
bugetul Ministerului Apărării, numai pentru achizițiile din
fondurile primite de la acestea;
b) Direcția generală de informații a apărării, care are
competență de achiziție pentru toate categoriile de produse,
servicii și lucrări, cu excepția armamentului și muniției;
c) unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții care au
buget aprobat cuprins în legea bugetului de stat și care nu poate
fi utilizat de alte structuri pentru toate categoriile de produse,
servicii și lucrări.
Art. 7. — Unitățile militare care nu au în compunere
compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de
achiziție publică vor solicita pe cale ierarhică achiziționarea
produselor, serviciilor și lucrărilor necesare de către structura cu
competență în domeniu, potrivit prevederilor prezentului ordin.
Art. 8. — În scopul atribuirii contractelor de achiziție publică
prin mijloace electronice, autoritățile contractante delegate se
înregistrează în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, astfel:
Ministerul Apărării — Unitatea Militară 0XXXX, cu respectarea
condițiilor și procedurii reglementate prin normele specifice
aplicabile la nivel național.
Art. 9. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
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Art. 1. — Achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul
Ministerului Apărării se realizează în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, potrivit
competențelor stabilite prin prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prin sintagma autoritate contractantă, în sensul
art. 8 lit. a) din 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se
înțelege Ministerul Apărării.
(2) Pentru derularea procedurilor de achiziție publică de
produse, servicii și lucrări în cadrul Ministerului Apărării,
structurile din compunerea acestuia, ale căror conducători au
calitatea de ordonatori de credite și care au stabilite competențe
de achiziție, sunt autorități contractante delegate, având
responsabilitățile prevăzute de legislația în vigoare pentru
autoritatea contractantă.
(3) Toate contractele de achiziție publică de produse, servicii
și lucrări se încheie utilizându-se expresia „Ministerul Apărării,
prin UM 0XXXX — în calitate de autoritate contractantă
delegată, legal reprezentată de ...”.
Art. 3. — În scopul creșterii eficienței utilizării fondurilor
publice și optimizării procesului de achiziții în cadrul Ministerului
Apărării, achizițiile de produse, servicii și lucrări se efectuează
de autorități contractante delegate, astfel:
a) centralizat, la nivelul Ministerului Apărării, de către
structurile nominalizate în anexa nr. 1;
b) descentralizat, la nivelul celorlalte autorități contractante
delegate, pentru produsele, serviciile și lucrările care nu sunt
cuprinse în sistemul centralizat.
Art. 4. — (1) Pentru produsele, serviciile și lucrările care se
achiziționează centralizat, autoritățile contractante delegate
prevăzute în anexa nr. 1 pot stabili competențe de achiziție
autorităților contractante delegate din subordine, cu respectarea
caracterului centralizat al achiziției.
(2) Pentru produsele, serviciile și lucrările care se
achiziționează descentralizat, șefii structurilor nominalizate în
anexa nr. 2 vor stabili competențele de achiziție pentru structura
proprie, precum și pentru cele din subordine/coordonare.
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ministrul apărării emite prezentul ordin.
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cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 10. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.197/2001*)
privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în

Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
București, 25 martie 2008.
Nr. M.31.
*) Ordinul nr. M.197/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a
ţării şi securitate naţională.
ANEXA Nr. 1

PRODUSELE, SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE

ce fac obiectul achizițiilor centralizate în cadrul Ministerului Apărării și autoritățile contractante
Denumirea produsului/serviciului/lucrării

Autoritatea contractantă

ce

Cod CPV

fiz
i

Nr.
crt.

17261141-9

Trese

Comandamentul logistic întrunit

2.

17261133-0

Insigne

3.

17261142-6

Epoleți

4.

18115300-1

Uniforme militare

5.

18131100-7

Veste antiglonț

6.

18131200-8

Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților biologici și
chimici

7.

18131300-9

Îmbrăcăminte de protecție împotriva radiațiilor

Departamentul pentru armamente

8.

18131400-0

Îmbrăcăminte antiglonț

Departamentul pentru armamente

9.

18133100-1

Veste de camuflaj

10.

18133300-3

Echipamente de luptă
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1.

Comandamentul logistic întrunit
Comandamentul logistic întrunit
Comandamentul logistic întrunit
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente

Comandamentul logistic întrunit
Departamentul pentru armamente

18133400-4

Uniforme de luptă

18133500-5

Căști militare

13.

18133600-6

Camuflaje pentru căști

Departamentul pentru armamente

14.

18134100-8

Costume de salvare

Departamentul pentru armamente

15.

18220000-7

Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

Comandamentul logistic întrunit

16.

18440000-5

Articole din textile pentru acoperit capul

Comandamentul logistic întrunit

17.

18512200-3

Banduliere

Comandamentul logistic întrunit

18.

19000000-6

Piele, produse și încălțăminte din piele

Comandamentul logistic întrunit

19.

23111200-0

Benzină fără plumb

Comandamentul logistic întrunit

20.

23121200-1

Motorină

Comandamentul logistic întrunit

21.

24400000-8

Medicamente

Direcția medicală

22.

28112100-1

Poduri de fier

Departamentul pentru armamente

23.

28213000-8

Containere de mari dimensiuni

Comandamentul logistic întrunit

24.

28214310-1

Utilaje de stivuire

Comandamentul logistic întrunit

25.

28300000-5

Reactoare nucleare și piese ale acestora

Departamentul pentru armamente

26.

29122410-7

Pompe medicale

Direcția medicală

27.

29122411-4

Pompe pentru nutriție

Direcția medicală

28.

29122419-0

Pompe pentru perfuzii

Direcția medicală

29.

29221440-0

Macarale montate pe vehicule

Comandamentul logistic întrunit

30.

29221800-2

Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau
de descărcare

Comandamentul logistic întrunit

31.

29434000-0

Mașini de forjat

Comandamentul logistic întrunit

32.

29435000-7

Mașini de ștanțare

Comandamentul logistic întrunit
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12.

Comandamentul logistic întrunit
Departamentul pentru armamente
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Nr.
crt.

Cod CPV

Denumirea produsului/serviciului/lucrării

Autoritatea contractantă

29436000-4

Prese

Comandamentul logistic întrunit

34.

29440000-5

Mașini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu excepția
metalelor

Comandamentul logistic întrunit

35.

29442100-0

Mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului

Comandamentul logistic întrunit

36.

29521300-0

Echipament de foraj

Comandamentul logistic întrunit

37.

29522000-4

Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare și piese ale
acestora

Comandamentul logistic întrunit

38.

29531500-5

Utilaje pentru prelucrarea sau fabricarea industrială a
alimentelor sau a băuturilor

Comandamentul logistic întrunit

39.

29540000-6

Utilaje pentru producția de textile, de îmbrăcăminte și de piele

Comandamentul logistic întrunit

40.

29600000-5

Arme, muniții și piese conexe

Departamentul pentru armamente

41.

29610000-8

Tancuri și autoblindate de luptă

Departamentul pentru armamente

42.

29620000-1

Arme militare

Departamentul pentru armamente

43.

29630000-4

Arme de foc

Departamentul pentru armamente

44.

29640000-7

Muniții

45.

29812200-6

Sistem radar

46.

29814500-3

Doc plutitor

47.

29852000-6

Sisteme de securitate

48.

29852400-0

Detectoare de metale

49.

29861200-4

Sisteme de comandă și control

50.

30211000-1

Unități centrale de procesare

51.

30212000-8

Hardware și software pentru minicomputere

52.

30213000-5

Computere personale

53.

30213100-6

Computere personale de tip notebook

54.

30213200-7

Computere personale de tip laptop

55.

30213300-8

Computere portabile

56.

30233231-9

Imprimante laser

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

57.

30233232-6

Imprimante matriciale

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

58.

30236000-2

Echipament de tehnologie informatică

Departamentul pentru armamente

59.

30250000-6

Sisteme informatice

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

60.

30251000-3

Sisteme de control informatic

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

61.

30260000-9

Servere

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

62.

31518400-4

Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave

Departamentul pentru armamente

63.

31621000-5

Echipamente de comandă și control

Departamentul pentru armamente

64.

31641000-1

Simulatoare

Departamentul pentru armamente

65.

31642000-8

Aparate de detecție electronică

Departamentul pentru armamente

66.

31643000-5

Acceleratoare de particule

Departamentul pentru armamente

67.

32232000-8

Echipament pentru videoconferințe

Departamentul pentru armamente

68.

32344230-7

Stații radio

Departamentul pentru armamente
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or

Departamentul pentru armamente
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Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
Comandamentul comunicațiilor
și informaticii
Comandamentul comunicațiilor
și informaticii
Comandamentul comunicațiilor
și informaticii
Comandamentul comunicațiilor
și informaticii
Comandamentul comunicațiilor
și informaticii
Comandamentul comunicațiilor
și informaticii
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Cod CPV

Denumirea produsului/serviciului/lucrării

Autoritatea contractantă

32400000-7

Rețele

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

70.

32500000-8

Echipament de telecomunicații

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

71.

33100000-1

Aparate și instrumente medicale

Direcția medicală

72.

33244000-2

Aparate de monitorizare a gradului de poluare

Departamentul pentru armamente

73.

33253000-8

Aparate de detectare și analiză

Departamentul pentru armamente

74.

33431000-0

Binocluri

Departamentul pentru armamente

75.

33432000-7

Ochelari de vedere nocturnă

Departamentul pentru armamente

76.

33433000-4

Lunete de vizare

Departamentul pentru armamente

77.

33436000-5

Instrumente optice specializate

Departamentul pentru armamente

78.

34110000-1

Autoturisme

Comandamentul logistic întrunit

79.

34111100-0

Vehicule de urgență

Direcția medicală

80.

34111110-3

Vehicule de salvare

81.

34111120-6

Vehicule intervenție paramedicală

82.

34111121-3

Ambulanțe

83.

34111122-0

Vehicule pentru transportul pacienților

84.

34114000-9

Vehicule cu utilizare specială

85.

34114300-2

Vehicule pentru servicii de asistență socială

86.

34120000-4

Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane

Comandamentul logistic întrunit

87.

34130000-7

Autovehicule pentru transportul de mărfuri

Departamentul pentru armamente

88.

34138000-3

Tractoare rutiere

89.

34140000-0

Autovehicule de mare capacitate

90.

34220000-5

Remorci, semiremorci și containere mobile

91.

34221000-2

Containere mobile cu utilizare specială

92.

35110000-8

Nave

93.

35200000-6

Locomotive și materiale rulante feroviare și piese

Comandamentul logistic întrunit

94.

35300000-7

Aeronave și nave spațiale

Departamentul pentru armamente

95.

45000000-7

Lucrări de construcții*)

Direcția domenii și infrastructuri

96.

50334130-5

Servicii de reparare/întreținere a centralelor telefonice

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

97.

64200000-8

Servicii de telecomunicații

Comandamentul comunicațiilor
și informaticii

98.

66100000-1

Servicii de intermediere financiară, cu excepția serviciilor de
bancă de investiții, servicii de asigurare de pensie

Direcția financiar-contabilă

99.

67000000-7

Servicii conexe intermedierii financiare

Direcția financiar-contabilă

100.

67151000-0

Servicii de consultanță financiară

Direcția financiar-contabilă

101.

74121100-4

Servicii de contabilitate

Direcția financiar-contabilă

102.

74121200-5

Servicii de auditare

Direcția financiar-contabilă

103.

74122000-0

Servicii fiscale

Direcția financiar-contabilă

104.

74131100-7

Servicii de studii

Direcția domenii și infrastructuri

105.

74220000-7

Servicii de arhitectură și servicii conexe

Direcția domenii și infrastructuri

106.

74231900-6

Servicii de expertiză

Direcția domenii și infrastructuri

107.

74232100-5

Servicii de proiectare tehnică a instalațiilor mecanice
și electrice pentru construcții

Direcția domenii și infrastructuri

108.

74232200-6

Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări
publice

Direcția domenii și infrastructuri
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Direcția medicală
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Direcția medicală
Direcția medicală
Direcția medicală
Departamentul pentru armamente
Direcția medicală

Comandamentul logistic întrunit
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
Departamentul pentru armamente
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Nr.
crt.

Cod CPV

109.

74232310-0

Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Direcția domenii și infrastructuri

110.

74232400-8

Servicii de estimare

Direcția domenii și infrastructuri

111.

74232500-9

Servicii de proiectare a fundațiilor

Direcția domenii și infrastructuri

112.

74232700-1

Servicii de proiectare a structurilor portante

Direcția domenii și infrastructuri

113.

74232800-2

Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Direcția domenii și infrastructuri

114.

74233200-3

Servicii de inginerie geotehnică

Direcția domenii și infrastructuri

115.

74250000-6

Servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică

Direcția domenii și infrastructuri

116.

74260000-9

Servicii privind construcțiile

Direcția domenii și infrastructuri

117.

74271200-1

Servicii de consultanță în geologie și în geofizică

Direcția domenii și infrastructuri

Denumirea produsului/serviciului/lucrării

Autoritatea contractantă

ANEXA Nr. 2
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ce

*) Lucrările prevăzute la pct. 95 se referă la cele de natura investițiilor, reparațiilor capitale și consolidărilor.

A U T O R I T Ă Ț I L E C O N T R A C TA N T E D E L E G AT E ,
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or

care au dreptul să stabilească competențele de achiziție, în sistem descentralizat,
pentru structura proprie și cele din subordine/coordonare
Autoritatea contractantă

pe

Nr. crt.

Departamentul pentru armamente

2.

Direcția financiar-contabilă

3.

Comandamentul logistic întrunit

4.

Comandamentul comunicațiilor și informaticii

5.

Statul Major al Forțelor Terestre

6.

Statul Major al Forțelor Aeriene

7.

Statul Major al Forțelor Navale

8.

Direcția domenii și infrastructuri

9.

Direcția medicală

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

1.

Direcția generală de informații a apărării

11.

Agenția pentru sisteme și servicii informatice militare

12.

Direcția topografică militară

13.

Centrul tehnico-editorial al armatei

14.

Centrul de operații psihologice

15.

Centrul zonal de selecție și orientare Breaza

16.

Centrul zonal de selecție și orientare Câmpulung-Moldovenesc

17.

Centrul zonal de selecție și orientare Alba Iulia

18.

Centrele militare zonale

19.

Serviciul istoric al armatei

20.

Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor
Anastasiu”

21.

Direcția instanțelor militare

22.

Secția parchetelor militare

23.

Trustul de presă al armatei

24.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

25.

Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară

26.

Batalionul 200 stat major și deservire

27.

Batalionul 47 comunicații și informatică
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (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
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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