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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea
profesiei de geodez
Având în vedere lărgirea posibilităților legale de acces la exercitarea dreptului de semnătură și pentru alte categorii de
specialiști care, deși anterior datei de 20 martie 2008 au deținut autorizație pentru executarea lucrărilor de specialitate, după
această dată, în condițiile Legii nr. 16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez, pierd acest drept,
ținând seama de necesitatea creării condițiilor ca, în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind
organizarea și exercitarea profesiei de geodez, Ordinul Geodezilor din România să poată autoriza un număr cât mai mare de
specialiști necesar pentru executarea lucrărilor de specialitate, având în vedere că la data de 19 martie 2008 a expirat valabilitatea
vechilor autorizații emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
„Art. 40. — În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, orice geodez cu diplomă sau asimilată conform
art. 2 și 3 poate obține, în condițiile prevăzute la art. 8, înscrierea
în Ordin și în Registrul național al geodezilor.”
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Articol unic. — Articolul 40 din Legea nr. 16/2007 privind
organizarea și exercitarea profesiei de geodez, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie
2007, se modifică și va avea următorul cuprins:
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
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București, 31 martie 2008.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Nr. 168 din 18 februarie 2008

MINISTERUL INTERNELOR
ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Nr. 418 din 13 martie 2008

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor și evenimentelor
la care intervin serviciile publice de ambulanță
Având în vedere prevederile titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 15/2005,
în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
ministrul sănătății publice și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Metodologia de raportare a cazurilor și
evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 2. — (1) Conducerea serviciilor de ambulanță județene
sau al municipiului București este obligată să transmită
inspectoratelor pentru situații de urgență județene sau al
municipiului București zilnic, prin fax — în scopul certificării
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a) o scurtă descriere a cazului, forțele și mijloacele cu care
s-a intervenit, modul de rezolvare a situației medicale și stadiul
acesteia;
b) numărul total al pacienților, numărul decedaților, precum și
numărul celor care au necesitat sau necesită transport la spital;
c) lista cu pacienții care se află în stare critică și diagnosticul
preliminar al acestora.
(3) Anterior transmiterii raportului suplimentar prin fax/poștă
electronică, personalul de serviciu din dispeceratul medical are
obligația de a raporta telefonic inspectoratului pentru situații de
urgență județean sau al municipiului București situația operativă
existentă în momentul ajungerii echipajului serviciului public de
ambulanță la locul evenimentului, precum și primele măsuri
luate pentru acordarea primului ajutor medical victimelor, cu
excepția situației în care intervenția se desfășoară în comun cu
echipajele SMURD.
(4) Imediat după primirea raportului suplimentar scris sau
în format electronic, personalul din serviciul operativ al
inspectoratului pentru situații de urgență județean sau al
municipiului București va retransmite documentul către
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
(5) La solicitarea conducerii Ministerului Sănătății Publice, în
baza rapoartelor suplimentare înaintate de inspectoratele pentru
situații de urgență județene sau al municipiului București,
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pune la
dispoziția solicitantului informațiile transmise din teritoriu.
(6) În cazul producerii situațiilor menționate la alin. (5),
persoana desemnată de ministrul sănătății publice este
informată, în maximum 15 minute de la sosirea raportului
suplimentar la Ministerul Sănătății Publice, de către ofițerul de
serviciu.
Art. 7. — Apariția unui număr neobișnuit de mare de solicitări
poate reprezenta manifestarea unei intoxicații colective sau a
unei epidemii cu origine necunoscută și se raportează
inspectoratului pentru situații de urgență județean sau al
municipiului București conform modelului prezentat în anexa la
metodologie.
Art. 8. — Autoritățile de sănătate publică județene și a
municipiului București, conducerea serviciilor publice de
ambulanță județene și al municipiului București, inspectorii șefi
ai inspectoratelor pentru situații de urgență județene și al
municipiului București și șeful Centrului operațional național din
cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la
publicare.
Art. 10. — Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin se
sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
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autenticității documentului — și, în cazul în care este posibil, prin
intermediul poștei electronice, între orele 5,00—5,30, informațiile
prevăzute în anexa la metodologia aprobată prin prezentul ordin.
(2) Datele cuprinse în raport fac obiectul intervalului de timp
cuprins între ora 7,00 a zilei precedente și ora 5,00 a zilei în
curs.
(3) Pentru intervalul orar 5,00—7,00 din ziua în curs
informațiile vor fi însumate în raportul aferent zilei următoare.
Art. 3. — Rapoartele, întocmite conform prevederilor art. 2,
vor fi transmise de personalul aflat în tura de serviciu a
dispeceratelor inspectoratelor pentru situații de urgență județene
sau al municipiului București, prin fax, autorităților de sănătate
publică județene sau a municipiului București corespondente și
înaintate, în format electronic, către Dispeceratul Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență, până cel mai târziu la ora
6,30, în vederea centralizării datelor la nivel național și
comunicării acestora conducerii Ministerului Sănătății Publice.
Art. 4. — Raportarea evenimentelor la care participă forțele
de intervenție ale inspectoratelor pentru situații de urgență
județene sau al municipiului București, inclusiv cele ale
serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare
(SMURD), se va efectua în continuare conform cadrului
normativ în vigoare ce reglementează fluxul informațional
specific organizat la nivelul Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență și aprobat prin ordin al ministrului internelor
și reformei administrative.
Art. 5. — (1) Zilnic, la ora 9,00, Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență transmite conducerii Ministerului Sănătății
Publice, prin centrul operativ al ministerului de specialitate,
Situația centralizatoare, la nivel național, a intervențiilor
serviciilor publice de ambulanță din ultimele 24 de ore.
(2) Situația menționată la alin. (1) va fi însoțită de informarea
privind intervențiile SMURD desfășurate în ultimele 24 de ore la
nivel național.
(3) Materialele specificate la alin. (2) se prezintă zilnic
ministrului sănătății publice și persoanelor nominalizate de
acesta.
Art. 6. — (1) În situații de o gravitate extremă sau deosebit de
complexe, inspectorul general al Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență, precum și inspectorii șefi ai inspectoratelor
pentru situații de urgență județene sau al municipiului București
pot solicita conducerilor serviciilor publice de ambulanță
înaintarea, în regim de urgență, a unor rapoarte suplimentare,
stabilind în acest sens tipul și formatul (telefonic, letric sau
electronic), periodicitatea și/sau termenele-limită de raportare.
(2) În cazul situațiilor de urgență specificate la alin. (1), primul
raport suplimentar, fără a mai fi necesară o solicitare prealabilă,
va fi transmis inspectoratului pentru situații de urgență județean
sau al municipiului București, în scris și/sau în format electronic,
în cel mult 60 de minute de la anunțarea cazului. Raportul va
conține următoarele informații:

3

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
ANEXĂ

METODOLOGIE

de raportare a cazurilor și evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță
1. Culegerea, sistematizarea și centralizarea datelor și
informațiilor specifice de către serviciile de ambulanță județene
sau al municipiului București
2. Întocmirea și transmiterea raportului zilnic personalului din
dispeceratele inspectoratelor pentru situații de urgență județene

sau al municipiului București, conform modelului din anexa care
face parte integrantă din prezenta metodologie
3. Prelucrarea și valorificarea datelor primite de specialiștii
aflați în tura de serviciu a inspectoratelor pentru situații de
urgență județene sau al municipiului București
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4. Întocmirea situațiilor zilnice privind activitatea specifică
serviciului de ambulanță la nivelul zonelor de competență și
expedierea acestora autorităților de sănătate publică județene
sau a municipiului București
5. Înaintarea situațiilor menționate la pct. 4 la Dispeceratul
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
6. Preluarea și centralizarea datelor și informațiilor în
Dispeceratul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
întocmirea și transmiterea Situației centralizatoare, la nivel
național, a intervențiilor serviciilor publice de ambulanță, însoțită
de informarea privind intervențiile SMURD și, după caz, de alte

evenimente care pun în pericol sănătatea și viața oamenilor,
petrecute în ultimele 24 de ore la nivel național, personalului din
tura de serviciu a Centrului operativ cu activitate permanentă
din Ministerul Sănătății Publice
7. Informarea ministrului sănătății publice și a personalului
cu atribuții în domeniu
NOTĂ: Metodologia întocmirii și transmiterii rapoartelor
suplimentare rezidă din normele juridice prevăzute în cuprinsul
ordinului.
ANEXĂ
la metodologie

FORMULAR DE RAPORTARE ZILNICĂ A ACTIVITĂȚII SEVICIILOR DE AMBULANȚĂ

1. Perioada care face obiectul raportării, de la LL

ZZ

ora

până la LL

ZZ

ora

ce

2. Serviciul de ambulanță al județului /municipiului București

or

fiz
i

3. Numele persoanei care a completat raportul 

an

el

4. Numărul total intervenții efectuate cu ambulanțe de tip B și C

rs
o

5. Numărul accidentelor rutiere/feroviare la care s-a intervenit fără alte forțe implicate (ISU/SMURD)

a

pe

6. Numărul accidentelor rutiere/feroviare la care s-a intervenit în cooperare cu alte forțe de intervenție (ISU/SMURD)

tu

ite

7. Numărul altor accidente/traumatisme la care s-a intervenit fără alte forțe implicate (ISU/SMURD)

ii
g

ra

8. Numărul altor accidente/traumatisme la care s-a intervenit în cooperare cu alte forțe de intervenție (ISU/SMURD)

rm

ăr

9. Numărul total de pacienți transportați la spital cu mijloacele proprii ale serviciului de ambulanță

fo

10. Numărul total de pacienți predați la sau preluați de la echipajele ISU/SMURD, inclusiv elicopterul

iv

in

11. Numărul pacienților găsiți decedați la sosirea echipajelor serviciului de ambulanță

ex

cl

us

12. Numărul pacienților care au intrat în stop cardiac pe parcursul transportului către o unitate sanitară

DA

NU

DA

NU

tin

14. Probleme disciplinare apărute în ultimele 24 ore

es

at

13. Numărul total de pacienți intubați de personalul serviciului de ambulanță înaintea predării acestora

D

15. Probleme organizatorice apărute în ultimele 24 ore

16. Numărul evenimentelor sau accidentelor rutiere în care au fost implicate mijloacele proprii ale serviciului de ambulanță
17. Numărul total de echipaje tip B pentru următoarele 24 h

z.

/n.

18. Numărul total de echipaje tip C pentru următoarele 24 h

z.

/n.

19. Numărul medicilor de gardă pentru următoarele 24 h

z.

/n.

20. Numărul asistenților de gardă pentru următoarele 24 h

z.

/n.

21. Numărul ambulanțierilor de gardă pentru următoarele 24 h z.

/n.

NOTĂ: Detalii privind activitățile specificate la pct. 14 și 15 vor fi înaintate de serviciile de ambulanță județene sau al
municipiului București, direct, conducerii Ministerului Sănătății Publice, la solicitarea punctuală a personalului abilitat, conform
dispozițiilor ministrului sănătății publice.

Director medical/Medic responsabil tură,
.......................................
(numele, prenumele și semnătura)

Data: ..........—.........—......... Ora: ......,......
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative
nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare,
precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor
În temeiul prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive
pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al art. 7 alin. (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
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2. La anexa nr. 1, după partea a III-a se introduce o nouă
parte, partea a IV-a ,,Descrierea uniformelor efectivelor din
Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și
Reformei Administrative”, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
3. La anexa nr. 2 articolul 14 alineatul (1) litera b), după
punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu
următorul cuprins:
„3. pentru efectivele din structura Inspectoratului de Aviație al
Ministerului Internelor și Reformei Administrative: două șepci de
reprezentare — una de vară și una de iarnă, două șepci din
tercot — una de vară și una de iarnă, două vestoane la două
rânduri de nasturi — unul de vară și unul de iarnă, 5 perechi
suporți cu însemne de grad și semne de armă, două perechi
petlițe și numai pentru ofițerii naviganți două garnituri de suport
de grad pentru mânecă.”
4. La anexa nr. 2 articolul 15 alineatul (1), litera a) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„a) pentru ofițeri — 3 perechi suporți cu însemne de grad și
numai pentru ofițerii naviganți două garnituri de suport de grad
pentru mânecă. Pentru avansarea de la gradul de căpitan la
maior/locotenent comandor se acordă în plus două șepci de
reprezentare — una de vară și una de iarnă”.
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Articol unic. — Ordinul ministrului internelor și reformei
administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului
pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a
Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din
28 august 2007, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Ordonatorii de credite răspund de asigurarea
drepturilor de echipament și de celelalte materiale prevăzute în
Normele privind drepturile de echipament pentru personalul
militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și
unitățile și instituțiile subordonate acestuia, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006, cu modificările ulterioare,
în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele
de jandarmi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005,
cu modificările ulterioare, respectiv în Normele de echipare a
personalului militar din Inspectoratul de Aviație, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 78/2008, în limita fondurilor aprobate
prin bugetul de stat.
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București, 4 aprilie 2008.
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Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
ANEXĂ

„PARTEA a IV-a
Descrierea uniformelor efectivelor din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor
și Reformei Administrative
CAPITOLUL I
Coifura
A. Șapca
a) Șapca pentru uniforme de ceremonie și reprezentare se
confecționează din stofă de culoare bleumarin sau albă pentru
uniforma de ceremonie și de culoare bleumarin pentru uniforma
de reprezentare.
Se compune din calotă și partea laterală din stofă, bandă
textilă, cozoroc, șnur textil, nasturi metalici cu țepușe, emblemă
brodată pe suport textil.
Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel
pentru a-și menține forma ușor ridicată în partea din față. Pe
partea laterală se aplică o bandă/panglică textilă de culoare gri,
țesută cu desene reprezentând frunze de stejar.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se
îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un
unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur textil de
culoare albă.
Pe cozoroc sunt brodate, cu fir metalizat de culoare albargintiu, un număr de 3 ramuri cu frunze de stejar pentru
generali, două rânduri de frunze de stejar pentru ofițerii cu grad
superior, un rând de frunze de stejar pentru ofițerii cu grad
inferior. Cozorocul pentru subofițeri și maiștri militari este simplu.
Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema
pentru coifură.
b) Șapca pentru uniforma de serviciu se confecționează din
țesătură tip bumbac de culoare bleumarin, cu filamente de
poliester în sistem de legătura ripstop.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Este deschis la gât cu rever, care formează cu gulerul un
unghi drept, și se încheie în față la un rând de nasturi din metal
de culoare alb-argintiu.
Ambii piepți sunt prevăzuți, sub linia taliei, cu câte un
buzunar ascuns, cu clapă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus,
se află un buzunar fals.
Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătura
de încheiere pe mijloc.
Mâneca este formată dintr-o bucată, iar la terminație este
prevăzută cu șliț și 3 nasturi. La distanță de 4—6 cm de cusătura
umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.
Pe umeri vestonul este prevăzut cu epoleți din material fond.
B. Pantalonii
Se confecționează din stofă de culoare bleumarin sau albă,
pentru uniforma de ceremonie, și de culoare bleumarin pentru
uniforma de reprezentare.
Pantalonul are croială dreaptă, fără manșetă și este prevăzut
cu 3 buzunare, dintre care: două pe lateral și unul cu capac la
spate.
În față, pantalonii au o deschizătură/șliț care se încheie cu
fermoar și sunt prevăzuți cu un fald orientat către în spate.
Pentru generali, în părțile laterale, se aplică vipușcă și
lampas lat de 1,5 cm de fiecare parte a vipuștii.
C. Fusta
Se confecționează din stofă de culoare bleumarin sau albă,
pentru uniforma de ceremonie, și de culoare bleumarin pentru
uniforma de reprezentare.
Fața fustei se croiește dintr-o singură bucată, iar spatele
fustei este din două bucăți, având cusătura de încheiere pe
mijloc. Fusta se dublează cu căptușeală.
D. Bluzonul
Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
Bluzonul se încheie în față prin fermoar, dublat de foran.
Pe fiecare piept sunt poziționate câte două buzunare. La
partea superioară sunt aplicate buzunare drepte, iar la partea
inferioară se realizează câte un buzunar oblic, cu laist.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond.
La terminație bluzonul este prevăzut cu un cordon cu elastic.
E. Scurta
a) Scurta pentru uniforma de ceremonie
Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
Piepții se încheie la două rânduri de câte 4 nasturi.
Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar la terminația fiecărei
mâneci sunt montați 3 nasturi.
Sub linia taliei sunt fixate două buzunare oblice.
Scurta este prevăzută cu epoleți din material fond, fixați în
cusătura umărului.
b) Scurta pentru uniforma de reprezentare
Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
Este dublată în totalitate cu căptușeală și cu mesadă din
blană naturală, pe spate și pe piepți. Mânecile mesadei din
blană naturală sunt realizate din material textil matlasat pe
material nețesut termorezistent.
Pe gulerul scurtei se montează un guler detașabil din blană
naturală astrahan de culoare gri pentru generali și ofițeri cu
gradul de colonel și blană naturală nutriet de culoare gri pentru
celelalte cadre militare.
Piepții se încheie cu nasturi și sunt prevăzuți la partea
superioară cu o platcă dreaptă, sub care se află două buzunare
aplicate care se închid cu clape, iar sub linia taliei, două
buzunare oblice, cu laist.
Mâneca este dreaptă, cu bridă la terminație.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
Scurta este prevăzută cu epoleți din material fond.
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Se compune din calotă, cozoroc și emblemă brodată pe
suport textil.
Calota este compusă din capac — partea superioară și
partea laterală.
Cozorocul este realizat din material plastic, dublat pe ambele
fețe cu material fond.
Șapca pentru iarnă se căptușește pe interior și pe exteriorul
părții laterale.
Șepcile au în față, deasupra cozorocului, la centru, montată
emblema.
B. Bascul
Se confecționează din țesătură tip lână de culoare bleumarin.
Calota este dublată cu căptușeală.
Emblema se fixează pe lateral stânga, printr-un suport textil
cusut pe partea interioară a căptușelii.
C. Pălăria
Se confecționează din țesătură fetru de culoare albă sau
bleumarin pentru uniforma de ceremonie și bleumarin pentru
uniforma de reprezentare.
Deasupra borului pălăriei se montează o bandă de culoare
gri, țesută cu desene reprezentând frunze de stejar.
În față, pe bandă se aplică emblema pentru coifură.
D. Căciula
Pentru bărbați, căciula se compune din calotă, bordură,
clape laterale, clapă frontală și se confecționează din postav de
culoare bleumarin, dublat cu blană naturală astrahan de culoare
gri pentru generali și ofițeri cu gradul de colonel și blană nutriet
de culoare gri pentru celelalte cadre.
Calota este de formă ovală, iar bordura și clapele laterale se
confecționează dintr-o singură bucată.
Căciula este dublată pe interior cu căptușeală matlasată pe
material nețesut termoizolant.
Pe mijlocul clapei frontale se fixează emblema textilă
brodată.
Pentru femei, căciula este sub formă de tocă și se compune
din calotă și bordură.
Calota se confecționează din postav. Pe calotă este fixată
bordura din blană naturală. Blana este croită dintr-o singură
bucată.
Căciula este dublată pe interior cu căptușeală matlasată pe
material nețesut termoizolant.
Pe partea din față a căciulii, pe blană, se fixează emblema
textilă realizată prin brodare.
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CAPITOLUL II
Îmbrăcămintea și lenjeria
A. Vestonul
a) La două rânduri de nasturi, pentru ofițeri
Se confecționează din stofă de culoare bleumarin sau albă
pentru uniforma de ceremonie și de culoare bleumarin pentru
uniforma de reprezentare.
Are revere ascuțite și se încheie la două rânduri de nasturi
din metal de culoare alb-argintiu, alți doi nasturi fiind montați mai
sus, puțin lateral, simetric.
Ambii piepți sunt prevăzuți, sub linia taliei, cu câte un
buzunar ascuns, cu clapă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus,
se află un buzunar fals.
Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătura
de încheiere pe mijloc.
Mâneca este formată dintr-o bucată, iar la terminație este
prevăzută cu șliț și 3 nasturi. La distanță de 4—6 cm de cusătura
umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific. Pentru
personalul navigant, pe mânecile sacoului se aplică suportul de
grad pentru mânecă.
Pe umeri vestonul este prevăzut cu epoleți din material fond.
b) La un rând de nasturi, pentru maiștri militari și subofițeri
Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
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I. Tricotul
Se confecționează din tricot — bumbac de culoare
bleumarin, este compus din față, spate, mâneci și epoleți, cu
gulerul la baza gâtului.
Epoleții sunt confecționați din material fond, au un capăt fixat
în cusătura mânecii, iar celălalt se fixează prin nasture.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
J. Puloverul
Se confecționează prin tricotare, din fire acrilice tip lână de
culoare bleumarin.
Pe partea superioară a piepților și a spatelui se aplică o
platcă din tercot, iar pe mâneci sunt aplicate cotiere de formă
trapezoidală.
Puloverul este prevăzut cu epoleți realizați din tercot.
K. Costumul unic
Se confecționează din țesătură tip bumbac, de culoare
bleumarin, cu filamente de poliester în sistem de legătură
ripstop, și se compune din bluză și pantaloni.
Bluza se încheie în față cu fermoar ascuns.
Pe partea superioară a piepților are aplicate buzunare cu
clape, iar la partea inferioară, pe linia taliei, este prevăzută cu
două buzunare oblice.
Spatele este dintr-o bucată, formând pe lungime două falduri.
Partea superioară a piepților și a spatelui este dublată cu
material fond matlasat, iar la terminație este prevăzută cu un
cordon și elastic de ajustare.
Gulerul este gen tunică.
Mâneca este prevăzută la terminație cu manșetă.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
Bluza este confecționată cu epoleți din material fond, fixați
la un capăt în cusătura umărului, iar la celălalt capăt cu nasture.
Bluza este căptușită în întregime și se poartă peste
pantaloni.
Pantalonul este drept și este prevăzut cu 4 buzunare,
poziționate astfel: două la partea superioară a fețelor, iar două
pe părțile laterale. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.
L. Costumul izoterm
Costumul izoterm pentru uniforma de serviciu se
confecționează din țesătură de culoare bleumarin, realizată în
sistem de legătură ripstop. Este compus din jachetă și pantalon,
dublate cu căptușeală matlasată pe material termoizolant
microtermic.
Jacheta este formată din piepți, spate, mâneci și glugă.
Închiderea frontală a piepților este realizată cu fermoar, iar la
terminație are tiv în care este introdus șiretul de ajustare.
Jacheta este prevăzută cu glugă detașabilă.
Pantalonul este drept, prevăzut cu buzunare pe părțile
laterale. De la terminația inferioară până în zona genunchiului
cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere.
M. Costumul de protecție contra intemperiilor
Se confecționează din țesătură imperrespirantă de culoare
bleumarin. Se compune din jachetă și pantalon.
Jacheta este formată din piepți, spate, mâneci și glugă,
dublate în întregime cu căptușeală.
Închiderea frontală a piepților este realizată cu fermoar
ascuns și cu butoni.
Jacheta este prevăzută cu epoleți din material fond.
Gulerul este gen tunică.
Jacheta este prevăzută cu glugă detașabilă.
Pantalonul este drept, prevăzut cu buzunare pe ambele
părți. De la terminația inferioară până în zona genunchiului
cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere.
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Spatele se croiește din două bucăți unite pe mijloc, iar la
partea superioară este prevăzut cu platcă cu colț.
c) Scurta pentru uniforma de serviciu
Se confecționează din material textil, imperrespirant, de
culoare bleumarin.
Piepții se încheie în față cu fermoar și butoni. Sunt realizați
din două bucăți, dublate la partea superioară, iar sub cusătura
de îmbinare a acestora sunt aplicate buzunare cu clapă. Sub
linia taliei scurta este prevăzută cu buzunare oblice.
Spatele este realizat dintr-o bucată, dublat cu o platcă la
partea superioară.
Mânecile sunt realizate dintr-o bucată, prevăzute la
terminație cu bridă de ajustare.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
Gluga se confecționată din material fond și este detașabilă.
Scurta este căptușită în totalitate, iar mesada detașabilă
este confecționată din material termoizolant matlasat pe ambele
părți cu material textil. Mesada se fixează de fața de scurtă prin
fermoar. Mesada are gulerul și terminația mânecilor realizate din
tricot.
Scurta este prevăzută cu epoleți din material fond.
F. Mantaua pentru ploaie
Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare
bleumarin.
Piepții se încheie la un rând de nasturi. Sub talie, lateral, la
partea inferioară, sunt poziționate două buzunare oblice.
Spatele este confecționat dintr-o bucată și este prevăzut cu
platcă la partea superioară.
Mâneca este format raglan, fără manșetă la partea inferioară,
cu bridă la terminație.
Epoleții sunt detașabili, confecționați din material fond.
Mantaua este căptușită în totalitate.
G. Cămașă
Se confecționează din material textil de culoare albă pentru
uniforma de ceremonie și de culoare bleu pentru uniforma de
reprezentare.
Piepții se încheie cu nasturi. Pe pieptul stâng este aplicat un
buzunar.
Mânecile sunt prevăzute la terminație cu manșetă.
H. Cămașă-bluză
a) Cămașa-bluză pentru uniforma de reprezentare se
confecționează din țesătură tip bumbac, de culoare bleu, în
varianta cu mânecă lungă sau mânecă scurtă.
Piepții se încheie cu nasturi. La partea superioară a piepților
sunt aplicate buzunare care se închid cu clape.
Spatele este dublat la partea superioară cu platcă.
Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată, fiind prevăzute la
terminație cu manșetă.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
Cămașa-bluză este prevăzută cu epoleți din material fond.
b) Cămașa-bluză pentru uniforma de serviciu se
confecționează, în varianta cu mâneca lungă sau scurtă, din
țesătură tip bumbac, de culoare bleumarin, realizată în sistem
de legătură ripstop.
Piepții se încheie cu nasturi.
Pe partea superioară a piepților sunt aplicate buzunare care
se închid cu clapă.
Spatele este dublat la partea superioară cu platcă.
Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată, fiind prevăzute la
terminație cu manșetă.
La distanță de 4—6 cm de cusătura umărului, pe mâneca
stângă, se aplică ecusonul specific.
Cămașa-bluză este prevăzută cu epoleți realizați din material
fond.
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N. Lenjerie de corp termică
Lenjeria de corp termică pentru uniforma de serviciu se
confecționează din material textil cu proprietăți de menținere a
confortului termic.
Se compune din bluză și pantaloni.
Bluza se realizează cu guler la baza gâtului și cu mânecă
lungă prevăzută cu manșete.
Pantalonul este prevăzut cu betelie, iar la terminație este
ajustat cu bandă tricotată.
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A. Pantofii
Se confecționează din piele box, față naturală, de culoare
neagră. Pentru uniforma de ceremonie pot fi și de culoare albă.
Pantofii de vară au perforații, iar pentru cadrele femei pot
avea decupaje. Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri.
B. Ghetele
Ghetele pentru bărbați se confecționează din piele box, față
naturală, impermeabilizată, de culoare neagră, căptușite cu
blană.
Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri, matrițat galoșat
cu ramă ornament.
Ghetele pentru femei se confecționează din piele box, față
naturală, de culoare neagră, căptușite cu meșină.
Carâmbul este scurt, iar sistemul de încheiere este cu șiret
în față.
Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri, matrițat galoșat
cu ramă ornament.
C. Cizmele
Se confecționează din piele box, față naturală,
impermeabilizată, de culoare neagră. Sunt căptușite cu blană,
carâmbii sunt înalți, iar sistemul de închidere este cu fermoar
lateral pe partea interioară.
Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri.
D. Bocancii unici
Se confecționează din piele box, față naturală,
impermeabilizată, de culoare neagră, talpă din cauciuc sau
polimeri, matrițată monolit, galoșată cu ramă laterală.
Carâmbul este înalt, căptușit cu meșină, iar sistemul de
încheiere este cu șiret.

ce

CAPITOLUL III
Încălțămintea

Paftaua este realizată din metal alb inoxidabil, având ștanțată
pe mijloc pajura. Paftaua se montează în așa fel încât dunga
albastră a tricolorului să fie în partea superioară.
b) Centura pentru uniforma de reprezentare
Se confecționează din piele de culoare neagră și închidere
prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu sau
chingă textilă de culoare neagră și închidere prin cataramă din
material plastic cu sistem de autoblocare.
F. Curea
Se confecționează din piele de culoare neagră. Se închide
prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu.
G. Eghileții
a) Eghilet cu două ramuri și accesorii
Se confecționează din șnur textil de culoare alb-argintiu.
Este format din două ramuri împletite, prinse una în
prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu.
Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod
dublu. La terminație, cele două șnururi au câte un cui din
material plastic metalizat, în culoare alb-argintiu.
Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se
prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la distanță de
1,5 cm de cusătura mânecii, și alți 2 nasturi care se prind sub
reverul drept, la distanță de un centimetru de limita de
răsfrângere a acestuia și la o distanță de 7 cm măsurată de la
cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos, iar al doilea
la o distanță corespunzătoare, astfel ca vârful cuiului să fie la
limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.
Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care unește cele
două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă
cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braț și se
prinde în față de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura
scurtă cade în față, formând un arc de cerc peste ramura lungă,
și se prinde de nasturele de jos de sub rever.
b) Eghiletul cu o ramură și accesorii
Se confecționează din șnur textil de culoare alb-argintiu.
Este format dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un
șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia este un cui
din material plastic metalizat, în culoare alb-argintiu.
Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: un nasture se prinde
sub epoletul drept la cusătura umărului, la distanță de 1,5 cm
de cusătura mânecii, iar al doilea se prinde sub reverul drept la
distanță de un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia și
la o distanță de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a
gulerului cu reverul în jos.
Eghiletul se prinde cu capătul prevăzut cu treflă de nasturele
montat sub eghilet.
Ramura împletită înconjoară umărul, trece pe sub braț și se
prinde de nasturele de sub rever.
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CAPITOLUL IV
Echipament divers

D

A. Cravata
Se confecționează din țesătură de culoare bleumarin. În
interior are întăritură din material nețesut și este dublată cu
căptușeală la capete, pe o distanță de 15 cm de la vârf.
B. Fularul
Se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare
bleumarin. Este de formă dreptunghiulară, iar la capete are
franjuri.
C. Mănușile
Se confecționează din piele de culoare neagră. Au format
obișnuit, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau cu blană
naturală.
D. Ciorapi
Se confecționează prin tricotare din fire de culoare
bleumarin. Au carâmb înalt și la terminație manșetă elastică.
Pentru femei ciorapii sunt tricotați din fire sintetice sub formă
de dres.
E. Centura
a) Centura pentru uniforma de ceremonie
Se confecționează din galon textil țesut de culoare albă, pe
mijloc are dispus tricolorul, astfel: o dungă de culoare albastră,
o dungă de culoare galbenă și o dungă de culoare roșie, fiecare
cu lățimea de 5—6 mm.

CAPITOLUL V
Semnele distinctive ale gradelor
A. Emblema pentru coifură
Emblema se realizează prin brodare cu fir metalizat de
culoare alb-argintiu, pe un suport textil de culoare bleumarin, și
reprezintă acvila, încadrată între ramuri cu frunze de stejar,
astfel: 4 ramuri cu frunze de stejar pentru generali, 3 ramuri cu
frunze de stejar pentru ofițeri, două ramuri cu frunze de stejar
pentru maiștri militari și subofițeri. Pe pieptul acvilei este montat
scutul metalic cu cele 5 cariere, specifice stemei României.
B. Petlițele
a) Petlițele pentru generali
Sunt realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare albargintiu, pe un suport textil de culoare bleumarin. Au format
pentagonal cu laturile neregulate și reprezintă frunze de stejar
dispuse pe o nervură.
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c) Pentru maiștri militari
Se realizează din material textil de culoare bleumarin, sub
formă de manșon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad
reprezentate prin galoane cu lățimea de 8 mm, astfel:
— pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a — un galon
drept și un galon în formă de unghi;
— pentru gradul de maistru militar clasa a III-a — două
galoane drepte și un galon în formă de unghi;
— pentru gradul de maistru militar clasa a II-a — 3 galoane
drepte și un galon în formă de unghi;
— pentru gradul de maistru militar clasa I — 4 galoane
drepte și un galon în formă de unghi;
— pentru gradul de maistru militar principal — 5 galoane
drepte și un galon în formă de unghi.
d) Pentru subofițeri
Se realizează din material textil de culoare bleumarin, sub
formă de manșon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad,
reprezentate prin galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm,
astfel:
— pentru gradul de sergent major — un galon cu lățimea de
16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;
— pentru gradul de plutonier — două galoane cu lățimea de
16 mm;
— pentru gradul de plutonier major — două galoane cu
lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;
— pentru gradul de plutonier adjutant — 3 galoane cu
lățimea de 16 mm;
— pentru gradul de plutonier adjutant șef — 3 galoane cu
lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.
D. Suport de grad pentru mânecă — personal aeronautic
Se realizează prin brodare cu fir metalizat pe suport textil.
Este de formă dreptunghiulară, constituit din galoane de
dimensiuni diferite și romburi, dispuse astfel:
— pentru gradul de sublocotenent — un galon cu romb, cu
lățimea de 8 mm;
— pentru gradul de locotenent — un galon cu romb și un
galon, cu lățimea de 8 mm;
— pentru gradul de căpitan — un galon cu romb și două
galoane, cu lățimea de 8 mm;
— pentru gradul de locotenent-comandor — un galon cu
romb, cu lățimea de 8 mm, și un galon cu lățimea de 20 mm;
— pentru gradul de căpitan-comandor — un galon cu romb,
cu lățimea de 8 mm, un galon cu lățimea de 8 mm și un galon
cu lățimea de 20 mm;
— pentru gradul de comandor — un galon cu romb, cu
lățimea de 8 mm, două galoane cu lățimea de 8 mm și un galon
cu lățimea de 20 mm.
E. Semnul de armă
Este realizat prin brodare, reprezentând un vultur de culoare
alb-argintiu. Se aplică la mijlocul suportului de grad, pe lățime,
și la distanță de 5 mm de capătul interior al acestuia.
F. Ecusoane
a) Ecusonul de mânecă
Este format din două piese, care au următoarele forme și
broderii:
— un ecuson în formă de scut, cu fond cromatic albastru
închis. În interiorul acestuia se află brodată acvila cruciată, pe
pieptul căreia se găsește un scut de culoare albastru deschis.
Pe acest scut sunt brodate elementele specifice însemnului
heraldic al Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și
Reformei Administrative;
— un ecuson în formă de segment circular, cu fond cromatic
albastru închis, pe care este brodată denumirea structurii cu
litere de culoare albă.
b) Ecusonul nominal
Este confecționat pe suport textil, având brodat numele
utilizatorului.”
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iv
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b) Petlițele pentru ofițeri
Sunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care
se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un evantai
de 3 ramuri cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de
unire. Axa frunzelor este brodată plin cu fir metalizat de culoare
galben-auriu.
c) Petlițele pentru maiștri militari și subofițeri
Sunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care
se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un evantai de
două ramuri cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de
unire. Axa frunzelor este brodată plin cu fir metalizat de culoare
galben-auriu.
C. Suport cu însemne de grad
a) Pentru generali
Se realizează din material textil de culoare bleumarin, sub
formă de manșon, dreptunghiular, pe care se aplică un fond
brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, reprezentând
frunze de stejar, pe margini cu motive naționale.
Pe fondul alb-argintiu al suportului de grad se mai brodează
cu fir metalizat de culoare galben-auriu însemnele specifice
gradului — stele în 5 colțuri, încadrate în mărimea unui cerc
imaginar cu diametrul de 22 mm —, conturate cu fir de culoare
roșie.
Stelele se aplică astfel:
— pentru gradul de general de brigadă/general de flotilă
aeriană — o stea;
— pentru gradul de general-maior — două stele;
— pentru gradul de general locotenent — 3 stele;
— pentru gradul de general — 4 stele.
b) Pentru ofițeri
I. Personal aeronautic
Se realizează din material textil de culoare bleumarin, sub
formă de manșon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad,
reprezentate prin galoane și romburi, dispuse astfel:
— pentru gradul de sublocotenent — un galon cu romb, cu
lățimea de 8 mm;
— pentru gradul de locotenent — un galon cu romb și un
galon, cu lățimea de 8 mm;
— pentru gradul de căpitan — un galon cu romb și două
galoane, cu lățimea de 8 mm;
— pentru gradul de locotenent-comandor — un galon cu
romb, cu lățimea de 8 mm și un galon cu lățimea de 20 mm;
— pentru gradul de căpitan-comandor — un galon cu romb,
cu lățimea de 8 mm, un galon cu lățimea de 8 mm și un galon
cu lățimea de 20 mm;
— pentru gradul de comandor — un galon cu romb, cu
lățimea de 8 mm, două galoane cu lățimea de 8 mm și un galon
cu lățimea de 20 mm.
II. Alte categorii de personal
Se realizează din material textil de culoare bleumarin, sub
formă de manșon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad,
reprezentate prin trese cu lățimea de 8 mm.
Pe suporții de grad pentru ofițerii superiori se mai brodează
cu fir metalizat, de culoare alb-argintiu, longitudinal, un galon
cu lățimea de 20 mm.
Tresele se aplică astfel:
— pentru gradul de colonel — 3 trese și un galon;
— pentru gradul de locotenent-colonel — două trese și un
galon;
— pentru gradul de maior — o tresă și un galon;
— pentru gradul de căpitan — 3 trese;
— pentru gradul de locotenent — două trese;
— pentru gradul de sublocotenent — o tresă.

9
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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
Uniunea Democrată Maghiară din România
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 638.929,06 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

Adresa

1.

Biro Albin

2.
3.
4.

Eross Viktor
Goger Ferenc
Kiraly Andras

Miercurea-Ciuc, str. Mihail
Sadoveanu nr. 40
Târgu Mureș, str. Franz Liszt nr. 12
Cluj, str. Regele Ferdinand nr. 25
Arad, Str. Minervei nr. 16

5.

Szell Lorincz

Deva, Aleea Păcii nr. 10, bl. B5, ap. 7

6.

Szilveszter Sandor

Valoarea
— lei —

Cetățenia

Cod numeric personal

Română

1590518191320

5.460

Română
Română
Română

1381226264360
1420428120651
1470203020021

6.100
4.862,50
5.500,00

Română

1770922204093

4.400
4.500
30.822,5

el

or

fiz
i

ce

Odorheiu Secuiesc, Kos Karoly
Română
1501119192467
nr. 6/6
Total cotizații ce depășește 10 salarii minime brute pe țară încasate în anul 2007:

3

Albertini Zoltan

4

Antal István

5

Asociația
Claudiopolis

3.900,00

bani

18.09.2007

1540525141031

9.000,00

bani

26.02;08.10.2007

1540316264368

4.100,00

bani

24.10.2007

1480623192470

14.900,00

bani

2.02;05.05;09;17;11.
12.2007

17996592

9.100,00

bani

11.02;03.08.2007

ra

Albert Álmos

București, str. Traian
nr. 155
Sfântu Gheorghe, str.
Arany Janos nr. 1/A
Târgu Mureș, Str.
Republicii nr. 20/27
Odorheiu Secuiesc,
Rákóczi 41
Cluj-Napoca, Str.
Măcieșului nr. 42

ii
g

2

Felul
donației

1440520400341

Data efectuării donației

ăr

Ágoston Walter
Hugo

Suma
— lei —

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

1

Cod numeric
personal

tu

Domiciliul
sau sediul

Numele sau denumirea

rm

Nr.
crt.

ite

a

pe

rs
o

an

3. Cuantumul total al cotizațiilor ce nu depășesc 10 salarii minime brute pe țară: 608.106,56 lei
4. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 21.225,07 lei
5. Cuantumul total al veniturilor din donații: 2.148.686,77 lei
6. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2007 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime
brute pe țară:

7

Babóczi Imre

8

Balázs Gáspár

9

Bálint Mihái

10

Balla Cecilia

11

Bános Ioan

12

Barabási Győző

13

Barta István

14

Barti Tihamér

15

Bende Sánodor

1450516192467

8.700,00

bani

1580313205029

5.100,00

bani

12.11.2007

1481027191331

4.200,00

bani

24.09.2007

1540807113678

10.000,00

bani

2.03;28.06;08.10;
10.10.2007

2591121264382

7.850,00

bani

17.01;10.12.2007

1541102352350

4.300,00

bani

7.11.2007

1540424264361

4.300,00

bani

29.01.2007

1710311120724

5.000,00

bani

7.05.2007

Salonta, Gălăuțaș nr. 53

1810831191490

9.000,00

bani

08.10;12.11.2007

Toplița nr. 59, județul
Harghita

1690529193804

6.000,00

bani

12.11.2007

es

Asztalos Ferenc

Odorheiu Secuiesc,
Wesselényi 14/B

D

6

12.03., 13.04.,
21.05.,13.06.,
29.06.,17.09.,
15.10., 19.10.,
17.12.

Petroșani, Ake Poporului
nr. 29
Sat Frumoasa nr. 455,
județul Harghita
Reșița, str. A. Boisuca
nr. 3 I.3
Miercurea Nirajului, Str.
Sălciilor nr. 14
Jimbolia, str. Constantin
Dobrogeanul nr. 32
Târgu Mureș, Str.
Vânătorilor nr. 16
Cluj-Napoca, P-ța Unirii
nr. 23/3
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Biró Albin

18

Birtalan József

19

Bognár Levente
Grigorie

20

Borbély Károly

21

Borboly Csaba

22

Borsos KárolyLászló

23

Csehi Arpad

24

Csép Éva Andrea

25

Csernik-Vass Attila Târgu Mureș

26

Csoma Botond

32

4.500,00

bani

1.10.2007

1590518191320

6.000,00

bani

2.10.2007

1631204120644

9.000,00

bani

15.02;10.10.2007

1561001020028

5.000,00

bani

27.02.2007

1760726203134

12.500,00

bani

15.01;05.02.2007

1740808

8.100,00

bani

05.03;05.12.2007

1550626060016

10.100,00

bani

15.02;04.10.;10;12.
2007

1750408302011

6.000,00

bani

10.10;06.11.2007

2761027264367

11.700,00

1750318260025

4.000,00

Data efectuării donației

bani

14.02;23.10.2007

bani

29.01.2007

bani

5.02;24.09.2007

4.700,00

bani

21.02.2007

5.000,00

bani

23.11.2007

4.100,00

bani

24.10.2007

4.300,00

bani

21.11.2007

1561207120720

5.900,00

bani

14.03.2007

1431214312951

4.900,00

bani

26.02;26.03.2007

2540129264374

4.500,00

bani

24.10.2007

1580305191331

6.000,00

bani

23.02.2007

1610118140011

9.200,00

bani

27.02;23.07.2007

2601221264362

6.000,00

bani

24.10.2007

2530815050021

5.300,00

bani

24.09.2007

el
a

pe

1591103312961

7.900,00

tu

ite

1660621261456

ii
g

ra

1440101264381

rm

ăr

1670812264411

ex

33

1730808192487

1750218120714

fo

31

in

30

iv

29

us

28

cl

27

Cluj-Napoca, str. Tarnița
nr. 8/25
Csutak-Nagy
Zalău, str. M. Eminescu
László
nr. 15
Sat Aluniș nr. 193,
Dali Zoltan
județul Mureș
Târgu Mureș, Str.
Daraban Otto
Privighetorii nr. 2
Mădăraș nr. 246A,
Dávid Gyula Árpád
județul Harghita
Baciu nr. 529, județul
Deák Francisk
Cluj
Zalău, Str. Meteorologiei
Deák László
bl. D7, ap. 10
Târgu Mureș, Bd. 1848
Décsei Éva
nr. 54/16

Felul donației

ce

17

Odorheiu Secuiesc,
str. Mikes nr. 17
Miercurea-Ciuc, str.
Sodovenaca nr. 40
Odorheiu Secuiesc,
Str. Fostecei nr. 34
Arad, Str. Blanduziei
nr. 26
Hunedoara, George
Enescu nr. 10/15
Miercurea-Ciuc,
str. Körösi Cs. Sándor
nr. 6/4
Beclean, Aleea
Castanului nr. E2/I/6
Satu Mare/Al.Mircești
nr. 9/98
Târgu Mureș, Cal. Sighiș
nr. 1/12

Suma
— lei —

fiz
i

Benedek Árpád
Csaba

Cod numeric personal

or

16

Domiciliul sau sediul

an

Numele sau denumirea

rs
o

Nr.
crt.

36

Dénes Irénke

37

Domján Jolanka

38

Eigel Tibor

39

Erdei Dolocki
Istvan

40

Eross Csaba

41

Farkas Levente

42

Farkas Martin

43

Farkas Zoltan

44

Fekete Emőke

45

Fekete Peter

at

Demeter János

tin

35

Miercurea-Ciuc
Baraolt, Str. Libertății
nr. 21/4A
Târgu Mureș, Str.
1 Decembrie 1918
nr. 265/3

es

Demeter Attila

D

34

Bihor, Aleșd nr. 6
Gheorgheni, Str.
Libertății nr. 6/3
Satu Mare, str. Azuga
nr. 22
Reghin, Str. Unirii
nr. 28/1

1760101193796

7.750,00

bani

7.11.2007

1550501301968

9.000,00

bani

17.05.;16.11.2007

1671229261452

5.000,00

bani

17.09.2007

Odorheiu Secuiesc

1800505194053

5.900,00

bani

8.03.2007

1650409192477

6.500,00

bani

12.11.2007

15002220057

4.000,00

bani

24.09.2007

2780923120670

4.000,00

bani

14.02.2007

1540112311241

5.160,00

bani

30.01;20.02;24.09.
2007

Sat Lutița nr. 163,
județul Harghita
Baia Mare, Str.
Căprioarei nr. 8
Cluj-Napoca, Str.
Cireșilor nr. 11
Jibou, str. Cloșca nr. 9
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Ferencz Gábor

48

Fodor Stefan

49

Gáll Ernő

50

Gönczi Irénke

51

Gyékény Gertrud

52

Gyerkó László

53

Györfi Mária

54

György László
Árpád

55

Hajdú Gábor

56

Halász Francisc

57

Hapenciuc
Vladimir

58

Hasas Ioan

Vadu Crișului nr. 57

59

Horváth Anna

60

Iesan Peter

61

Illyés Iuliu

62

Illyés Lajos

63

Jakab Edit

64

Joo Ladislau

65

Jozsa Vasile Ioan

66

Kaba Gábor

67

Kakassy Sándor

68

Katona Edith

69

Kelemen Hunor

70

Kelemen Tibor

71

Kerekes Károly

72

Kilma Attila

73

Király András

74

Király Stefan

75

Kiss Alexanndru
Iosif Francisc

Felul donației

1531105311819

5.000,00

bani

24.09.2007

1591103264377

5.200,00

bani

24.10.2007

1510525312966

6.600,00

bani

19.02;23.07.2007

1480328263494

8.400,00

bani

15.01;16.02.2007

2771005060768

6.500,00

bani

7.05;5.10.2007

2780120020021

4.000,00

bani

24.10.2007

1660330191324

4.600,00

bani

2.03.2007

2560906264370

5.500,00

bani

24.10.2007

1570427264364

5.000,00

bani

8.10.2007

1761102191366

20.000,00

bani

12.11.2007

1590602354758

10.682,00

bani

17.05;4.10;7.11.2007

4.500,00

bani

24.09.2007

4.000,00

bani

24.09.2007

4.200,00

bani

16.02.2007

7.015,00

bani

15.09;4.10;16.11.
2007

6.000,00

bani

4.10;20.12.2007

5.000,00

bani

24.09.2007

4.900,00

bani

24.09.2007

7.500,00

bani

6.11.2007

4.500,00

bani

10.10.2007

4.500,00

bani

4.10.2007

12.507,50

bani

23.01;5.03;21.05.
2007

4.500,00

bani

23.10.2007

8.500,00

bani

5.02.2007

4.800,00

bani

24.09.2007

9.549,92

bani

10.10.2007

6.000,00

bani

4.10;10.10.2007

1470203020021

7.600,00

bani

17.01;05.03.2007

1470510264367

5.000,00

bani

26.02.2007

1520325054683

8.140,00

bani

3.12.2007

ce

47

Simelu, Str. Principală
nr. 209
Târgu Mureș, Str.
Cutezanței nr. 43/15
Zalău, str. Gh. Doja
nr. 38, bl. 138, ap. 1
Sighișoara, str. Coșbuc
nr. 5/A
Bistrița, str. Împăratul
Traian nr. 46A/1
Târgu Mureș, Aleea
Carpați nr. 43/14
Miercurea-Ciuc, str.
Kossuth Lajos nr. 23/14
Târgu Mureș, Str.
Măgurei nr. 28/13
Târgu Mureș, Str.
Dorobanților nr. 7
Miercurea-Ciuc,
str. Mihail Sadoveanu
nr. 31/6
Timișoara, Str. 1
Decembrie nr. 30/25
Suceava, str. Mărăști
nr. 10/1

Suma
— lei —

fiz
i

Fekete Szabo
Andras

Cod numeric personal

a

pe

1500914335024

ite

1640721185075

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

Cluj-Napoca, Str.
2730717191320
Bisericii Ortodoxe nr. 1
Sfântu Gheorghe, Str.
Daliei nr. 2, bl. 44, sc. D, 1600626141031
ap. 14
Satu Mare, str. Zutphen
1570475301997
nr. 16/A
Salonta, Str. Principală
16207185757
nr. 56
Comuna Poian, Sat
2490902142051
Belani nr. 22
Arad, Chișineu-Criș, Str.
1600160021875
Nufărului nr. 10
Zalău, str. B.P. Hașdeu
1530105313002
nr. 29/1
Jimbolia, str. DR Diel nr.
1571126352357
35, Timișoara
Târnăveni nr. 59, județul
1410624267398
Harghita
Târgu Mureș, Str.
2610822264401
Secuilor Martiri nr. 3b/1
Cârța nr. 1, județul
1671018191331
Harghita
comuna Ormeniș nr. 59,
1770804083790
județul Brașov
Târgu Mureș, Str.
1471214265438
Parângului nr. 56/12
Cluj-Napoca, str.
17030729054701
Pasteur nr. 16/61
Arad, Str. Minervei nr. 16
Târgu Mureș, Str.
Cosminului nr. 10
Oradea, str. Beldiceanu
nr. 33

Data efectuării donației

el

or

46

Domiciliul sau sediul

an

Numele sau denumirea

rs
o

Nr.
crt.
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Kocsis Adalbert

85
86
87
88
89

5.000,00

bani

23.11.2007

2590927264379

5.500,00

bani

24.10.2007

1741227080049

15.700,00

bani

4.04;12;10.12;11;
21.12.2007

1480711264373

15.000,00

bani

5.03.2007

2670105201008

5.500,00

bani

7.05.;23.11.2007

1740522264418

4.000,00

bani

29.01.2007

1800222190437

6.000,00

bani

24.09.2007

1780925191335

20.000,00

bani

12.11.2007

1621209192468

8.000,00

bani

23.11.2007

bani

6.03.2007

4.426,00

bani

21.02.2007

7.600,00

bani

20.09;8.10.2007

1410915240022

4.500,00

bani

17.05.2007

4.900,00

bani

24.09.2007

1821213191281

6.200,00

bani

10.10;12.11.2007

1680927080023

4.000,00

bani

16.02.2007

2711220264241

6.500,00

bani

23.10.2007

1770208191355

11.500,00

bani

24.10.2007

1460138200358

5.000,00

bani

8.10.2007

1760509322238

4.000,00

bani

8.10.2007

1701204192464

4.000,00

bani

24.09.2007

1770730191341

20.000,00

bani

12.11.2007

Lukács Robert

Lemnia, județul Covasna

91

Magyari Levente

Gheorgheni nr. 13/3

92

Markó Attila Gabor

1640920120655
2530623264407

fo

in

iv

us

cl

ex

at

6.000,00

1711202142057

D

95

tin

94

Brașov, calea București
nr. 77, ap. 29
Sovata, Str. Trandafirilor
Marton Csilla
nr. 42
Dănești, Str. Câmpului
Márton Zoltán
nr. 806
Arad, str. Academiei
Matekovits Mihai
Teologice, ap. 57
Mediaș, str. Axente
Mezei Carol Stefan Sever nr. 25, județul
Sibiu
Satu Mare nr. 243,
Mihálykó József
județul Harghita
Miercurea-Ciuc , Str.
Mihályfalvi Attila
Frăției nr. 8/13/16

es

93

1540220125177

rm

90

Data efectuării donației

el

84

1501018261461

Sat Aluniș nr. 616,
județul Mureș
Târgu Mureș, Bd.
Konrad Judith
1 Decembrie 1918
nr. 190/34
Brașov, Str. Hortensiei
Kovács Attila
nr. 49
Târgu Mureș, Bd.
Kovács Dezideriu
Antonescu nr. 19
Deva, Aleea
Kovács Irina
Trandafirilor, bl. 10, ap. 5
Cluj-Napoca, str.
Kovács Péter
Pasteur nr. 65/55
Comuna Cârța, sat Ineu
Kozma Ervin
nr. 208
Kozma István
Miercurea-Ciuc, Str.
Csaba
Progresului nr. 39
Zetea, Str. Principală
Kozma Péter Lajos
nr. 384
Huedin, P-ta Victoriei
Lakatos Andrei
nr. 19
Cluj-Napoca, Str.
László Attila
Lcatasului nr. 7
Târgu Mureș, Str.
Lokodi Edit Emoke
Pandurilor nr. 92
Ludescher Istvan
Baia Mare
Jozsef

pe

83

8.10.2007

a

82

bani

ite

81

4.050,00

tu

80

1430217010319

ra

79

Aiud, str. Bethlen Gabor

ăr

78

Felul donației

ce

77

Suma
— lei —

fiz
i

Köble Csaba

Cod numeric personal

or

76

Domiciliul sau sediul

an

Numele sau denumirea

rs
o

Nr.
crt.

ii
g
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96
97
98
99

Miklósi Ildiko

Porumbenii Mici nr. 159

2671130192469

5.000,00

bani

12.11.2007

100

Moldovan Ibolya

Târgu Mureș, Str.
Viitorului nr. 18/7

2560130264398

5.600,00

bani

24.10.2007

101

Moldovan Iosif

Str. Culmei nr. 17/29

1760421193781

13.000,00

bani

19.11.2007

102

Molnar Endre

103

Nagy András

104

Nagy Benedek

105

Nagy Csaba

Drobeta-Turnu Severin,
str. Avram nr. 57
Reghin, Str. Făgărașului
nr. 3/66
Miercurea-Ciuc, str. Rev.
din Decembrie

1491127250546

4.700,00

bani

21.02;8.10.2007

1580620261461

3.930,00

bani

23.11.2007

1370529191321

8.000,00

bani

15.02;4.10.2007

Aiud, Str. Băilor B2/9

1650425010323

7.300,00

bani

25.10.2007

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

14

Nagy Ottilia

108

Naszodi Andrea
Timea

109

Náznán Jenő

110

Okos Rigó Dénes

111

Olosz Gergely

112

Pálosi Francisc

113

Péntek Dalma

114

Peter György
Árpád

115

Petres Sándor

116

Pop Emeric

117

Porcsalmi Bálint

118

Rácz Levente

119

Ráduly Attila

120

Sc Hidrotehnica

121

Seres Dénes

122

Simon Judit

123

Sipos Mihai

124

Sofalvi László

125

Soós Zoltán

126

Suba Kalman

127

Szabo Arpad

128

Szabo Karoly

129

Szabo Károly
Ferenc

130

Szabó Ödön

131

Szabó Réka
Tünde

Târgu Mureș, localitatea
Gornești nr. 370
Cluj-Napoca, Sâncraiu
nr. 223
Ditrău, str. Dealul
Frumos nr. 2/A, bl. 813/4
Crasna nr. 468, județul
Sălaj
Zalău, p-ța Iuliu Maniu
nr. 1, bl. P+10, ap. 19
Aiud, str. Tribun Tudoran
nr. 10
Ormeniș, Str. Principală
nr. 509, județul Brașov
Galac, Lunca Siretului
nr. 1
Zalău, str. Crișan bl.
T159, sc. 1, ap. 11
Reghin, str. Pictor N.
Grigorescu nr. 26
Mirăslău nr. 89,
județul Alba
Odorheiu Secuiesc, Str.
Croitorului nr. 15/8
Târgu Mureș, Bd. 1848
nr. 24/23
Târgu Mureș, Str.
Cutezanței nr. 52/12
Miercurea Nirajului, Str.
Sântandrei nr. 76
Carei, str. Budai Nagy
Antal nr. 20
Carei, str. Budai Nagy
Antal nr. 20
Oradea, str. Madách
Imre nr.1/9
Odorheiu Secuiesc, str.
N. Bălcescu nr. 5—67

132

Szabó Szabolcs

Frăției nr. 12

133

Szabó Zsiga
Zoltán

134

Szalkai József

135

Szász Attila

Târgu Mureș, Str.
Prieteniei nr. 18/9
Târgu Mureș, Str. Stelei
nr. 31A
Târgu Mureș, str.
Koteles Samuel nr. 31/4

6.500,00

bani

24.10.2007

2561026190695

4.200,00

bani

24.09.2007

2820119204968

6.000,00

bani

7.05;23.11.2007

1431013264410

12.300,00

bani

27.02,28.06.2007

1721203125171

5.200,00

bani

24.09.2007

1760930141061

13.800,00

bani

5.02.;10.12.2007

146040312192

8.500,00

bani

17.01;21.11.2007

2731227261460

4.900,00

bani

24.10.2007

1720407125179

5.100,00

bani

24.09.2007

1700128190708

5.000,00

bani

17.05.2007

6.900,00

bani

24.09.;1.11.2007

8.000,00

bani

29.01.2007

5.590,00

bani

26.02.2007

4.900,00

bani

24.09.2007

1631140

15.000,00

bani

121071953

5.000,00

bani

16.01.2007

2620531261457

6.900,00

bani

5.10;21.12.2007

1690731010321

5.100,00

bani

1.11.2007

1480704192468

6.700,00

bani

23.02;4.10.2007

1740813264360

6.400,00

bani

24.10.2007

1480504264379

5.000,00

bani

10.11.2007

1510107264490

9.500,00

bani

10.10.2007

1430829300019

7.400,00

bani

5.02;3.12.2007

1430829300019

6.800,00

bani

20.09.;5.12.2007

1750704311824

4.600,00

bani

27.02.2007

2770113192488

4.000,00

bani

8.10.2007

177020819139

20.000,00

bani

12.11.2007

1660407261454

4.600,00

bani

24.10.2007

1510611264379

12.000,00

bani

26.02;8.10.2007

1760211264378

13.000,00

bani

19.02;2.03.2007

Data efectuării donației

el

Banu Mihalcea nr. 135,
județul Constanța

1690618264433

ce

107

Felul donației

1581010314303

a

pe

1801116125841

an

Nagy István

Suma
— lei —

fiz
i

Târgu Mureș,
str. Călărași nr. 2
Remetea, str. Szarhegyi
nr. 26
Hunedoara, Str. Pomilor
nr. 6
Târgu Mureș,
Str. Pandurilor
Cluj-Napoca, Sâncraiu
nr. 288
Sfântu Gheorghe,
Str. Spitalului nr. 15/B

106

Cod numeric personal

or

Domiciliul sau sediul

rs
o

Numele sau denumirea

tu

ite

1660802010319

ii
g

ra

1771205083712

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

Nr.
crt.
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147

Tatar Bela

148

Tischler Ferenc

149

Tóth Andrea

150

Toth Csaba

151

Tusa Levente

152

Udma Eszter

153

Ugron Edit

154

Vajda Ilona

156
157

Valaki Németh
Gheorghe
Várady Márta
Varga Attila

158

Varga Attila

159

Varga Gábor

160

Városi Mária
Melinda

161

Vass Levente

162

Vékás Albert
Levente

163

Veress Valer

155

164

Verestoy Attila

165

Vincze Lorant
Gyorgy

166

1520202120758

9.800,00

bani

5.02,0603.2007

1811113260010

6.000,00

bani

29.01;4.10.2007

1571016264389

5.700,00

bani

5.02.2007

1600928192464

4.000,00

bani

12.11.2007

1550725352359

4.500,00

bani

7.11.2007

1760525191334

7.800,00

bani

12.02;10.12.2007

1700327354777

4.900,00

bani

24.09.2007

1760614010319

5.000,00

bani

24.10.2007

1611101264399

6.500,00

bani

11.11.2007

4.000,00

bani

5.03.2007

5.500,00

bani

23.10.2007

1680525020018

8.600,00

bani

5.03;10.10.2007

1600102142066

6.000,00

bani

24.09.2007

30.000,00

bani

12.11.2007

2640530264392

6.000,00

bani

5.09.2007

2510329264377

4.200,00

bani

15.01.2007

1550102354829

5.100,00

bani

7.11.2007

2600208241634
1630421301965

5.950,00
5.800,00

bani
bani

20.04;6.11.2007
23.07.2007

1650114141031

5.000,00

bani

24.09.2007

1480805054747

10.000,00

bani

5.02.2007

2611012264360

5.000,00

bani

24.10.2007

1750426141048

6.100,00

bani

24.10.2007

1770307131331

4.300,00

bani

24.09.2007

1720404140010

4.500,00

bani

24.09.2007

74.210,00

bani

12.01.,22.01.,12.02,
12.03, 13.04,
17.04,18.04,21.05,
13.06, 12.07,25.07,
22.08, 14.09, 15.10

4.000,00

bani

8.10.2007

4.500,00

bani

2.05.2007;
1.11.2007

1751126141031
2770826264395

Odorheiu Secuiesc, str.
Betlehen G. nr. 74/A/12

ce

Tasnadi Attila

16.02.2007

fiz
i

146

bani

or

Tápai Gábor

4.850,00

el

145

1550521170408

an

Tánczos Barna

24.10.2007

rs
o

144

bani

pe

Takács Mihály

5.000,00

a

143

2760204264380

ite

Szilágyi Ferenc

24.10.2007

tu

142

bani

ra

Szepessy László

Data efectuării donației

5.000,00

ii
g

141

Felul donației

1390831264371

2780503264377

rm

Szepessy Előd

fo

140

in

Szép Iuliu

iv

139

us

Székely Levente
Csaba

cl

138

ex

Szegedi Tünde

at

137

Târgu Mureș, str.
Hunedoara nr. 4/14
Târgu Mureș, Str.
Înfrățirii nr. 16/29
Galați, Str. Domnească
nr. 63
Cluj-Napoca, Calea
Dorobanți
Târgu Mureș, Str.
Pandurilor nr. 30/8
Târgu Mureș, str. Nicolae
Bălcescu nr. 56, ap. 18
Mugeni nr. 330, județul
Harghita
Jimbolia, str. Avram
Iancu nr. 8
Sâncrăieni-Ciuc nr. 590
Sat Otelec nr. 472,
județul Timiș
Aiud, Str. Unirii nr. 53/12
Târgu Mureș, str. Petru
Maior nr. 7/11
Sfântu Gheorghe
Sângeorgiu de Pădure,
Str. Lungă nr. 104
Arad, str. Gh. Doja nr. 33
Târgu Secuiesc,
Martiuni nr. 191
București, șos. Ștefan
cel Mare nr. 17
Târgu Mureș, str.
Hunedoara nr. 6/30
Târgu Mureș, Str.
Pandurilor nr. 59
Sat Tormac nr. 464,
județul Timiș
Sighetu Marmației
Satu Mare, Str. Eroilor nr. 1
Estelnic nr. 196, județul
Covasna
Oradea, str.
Delavrancea nr. 2
Târgu Mureș, Str. Gloriei
nr. 11/9
Sfântu Gheorghe,
Str. Oltului nr. 40
Crasna nr. 366, județul
Sălaj
Cluj-Napoca, str.
Pasteur nr. 73/36

tin

Szász Ludovic

Suma
— lei —

Cod numeric personal

es

136

Domiciliul sau sediul

ăr

Numele sau denumirea

D

Nr.
crt.

1540301400818

București, Șos.
1771103264391
Giurgiului nr. 131
Hunedoara, Bd.
Winkler Gyula
1640314203144
Libertății nr. 7/1
TOTAL donații neconfidențiale încasate în anul 2007

1.219.260,42

7. Cuantumul total al donațiilor confidențiale: 929426,35 lei
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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.

fiz
i

ce

Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:

el

rs
o

an

 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

ra

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ăr

ii
g

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

tin
es
D

 ROESTA — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
 MIMPEX — S.R.L.

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

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)

or
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