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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) și alin. (4) și ale art. 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
având în vedere Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 1/2007 și Referatul de aprobare nr. 248.463 din 6 august 2007,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 509/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de
gestionare a fondurilor de vânătoare și organizarea licitațiilor
pentru atribuirea în gestiune, precum și modificarea și
completarea art. 17 din anexele nr. 1—4 la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 126/2004 pentru
aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a
fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari
prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
nr. 103/1996, republicată, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2005.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

ii
g

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind atribuirea dreptului
de gestionare a faunei cinegetice, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 95/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de
vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 143 din 5 martie 2003, Ordinul ministrului agriculturii,
alimentației și pădurilor nr. 279/2003 pentru aprobarea
Instrucțiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune,
respectiv de pornire la licitația pentru atribuirea dreptului de
gestionare a fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, și Ordinul
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Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
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București, 31 martie 2008.
Nr. 218.
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REGULAMENT
privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice
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Art. 1. — (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei
cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare se realizează
de către autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură, denumită în continuare administrator, prin atribuire
directă pentru:
a) gestionarul propus de proprietarul de teren sau de
asociația de proprietari de terenuri, în condițiile prevăzute la
art. 8 alin. (1) pct. A lit. a) din Legea vânătorii și a protecției
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
b) administratorul pădurilor proprietate publică a statului,
instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea
științifică în domeniul cinegetic și instituțiile de învățământ de
stat care au ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea, în
condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. b) din Legea
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;
c) gestionarul consacrat, astfel cum este definit de Legea
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, la cererea
acestuia, în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) din
aceeași lege.
(2) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din
cuprinsul fondurilor de vânătoare se realizează de către
administrator prin licitație publică pentru fondurile de vânătoare
neatribuite în condițiile alin. (1).

Art. 2. — Atribuirea directă prevăzută la art. 1 alin. (1) nu se
realizează în următoarele cazuri:
a) categoriile de gestionari care au dreptul la acest tip de
atribuire potrivit legii nu își exprimă acest drept;
b) contractul de gestionare încheiat pentru fondul de
vânătoare respectiv a fost reziliat la inițiativa administratorului
din motive imputabile gestionarului care solicită atribuirea;
c) raporturile contractuale dintre administrator și gestionarul
care solicită atribuirea faunei cinegetice din cuprinsul aceluiași
fond de vânătoare au încetat ca urmare a solicitării acestuia din
urmă.
Art. 3. — (1) Atribuirea directă a dreptului de gestionare a
faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vânătoare se
realizează numai dacă solicitantul dovedește îndeplinirea uneia
dintre următoarele condiții:
a) este propus, prin înscrisuri autentificate, pentru atribuirea
directă de către o persoană fizică sau o persoană juridică ce
dovedește, prin înscrisuri legalizate, proprietatea asupra a
minimum 51% din suprafața fondului de vânătoare în cauză,
pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) deține calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e)
și f) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare, și fac dovada prin înscrisuri legalizate a deținerii în
proprietatea statului a minimum 51% din suprafața fondului de
vânătoare, pentru atribuirea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b);
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documentelor prevăzute la alin. (2) atrag respingerea solicitării
de atribuire directă.
Art. 8. — (1) Demararea procedurilor de atribuire se face
publică de către administrator cu minimum 15 zile calendaristice
anterior termenului limită de depunere a dosarelor de atribuire
directă, prin afișarea anunțului la sediul acestuia, pe site-ul
propriu și prin publicarea acestuia într-un cotidian de circulație
națională și într-un cotidian județean din județul/județele în care
sunt situate fondurile de vânătoare care urmează să fie atribuite.
(2) Anunțul prevăzut la alin. (1) cuprinde:
a) fondurile de vânătoare care fac obiectul atribuirii;
b) valoarea tarifelor de atribuire;
c) locul de depunere a solicitărilor și eventuale alte informații
necesare pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii de
atribuire.
(3) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de
maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului limită
prevăzut la alin. (1), de către o comisie alcătuită din 5 membri,
a cărei componență se aprobă prin ordin al conducătorului
administratorului, și este alcătuită din:
a) conducătorul direcției de specialitate din cadrul
administratorului, care îndeplinește funcția de președinte al
comisiei;
b) un reprezentant al direcției de specialitate din cadrul
administratorului — membru;
c) un reprezentant al direcției de politici, strategii și
reglementări silvice din cadrul administratorului — membru;
d) un reprezentant al direcției juridice din cadrul
administratorului — membru;
e) un reprezentant al direcției generale buget-finanțe și
fonduri europene din cadrul administratorului — membru.
(4) Secretariatul tehnic al comisiei prevăzute la alin. (3) este
asigurat de 2 reprezentanți ai direcției de specialitate din cadrul
administratorului.
(5) Hotărârile comisiei prevăzute la alin. (3) se pot lua și în
prezența a 3 membri ai acesteia, dar este obligatorie prezența
președintelui.
(6) În termenul prevăzut la alin. (3) comisia de atribuire
directă afișează la sediul administratorului o listă care cuprinde
fondurile de vânătoare a căror atribuire urmează a se face în
mod direct și gestionarii admiși.
Art. 9. — (1) Hotărârile comisiei prevăzute la art. 8 alin. (3)
pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea
listei prevăzute la art. 8 alin. (6).
(2) Contestațiile se soluționează de o comisie de analiză a
contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării acestora.
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) este numită prin decizie a
conducătorului autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură, alcătuită din:
a) conducătorul direcției de politici, strategii și reglementări
silvice din cadrul administratorului — președinte;
b) un reprezentant al direcției dezvoltare forestieră și
consolidare păduri private, cu studii de specialitate juridice, din
cadrul administratorului — membru;
c) un reprezentant al direcției de specialitate din cadrul
administratorului — membru.
Art. 10. — Rezultatele atribuirii directe realizate conform
art. 8 și 9 se afișează la sediul administratorului și pe site-ul
acestuia.
Art. 11. — (1) Demararea acțiunii de atribuire în gestiune prin
licitație publică se anunță de către administrator în termen de
5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor atribuirii directe
prevăzute la art. 10, prin afișarea anunțului la sediul acestuia și
pe site-ul propriu.
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c) deține calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii,
dovedită prin înscrisuri legalizate, pentru situația prevăzută la
art. 1 alin. (1) lit. c).
(2) În situația în care două sau mai multe persoane fizice,
juridice ori asociații de proprietari fac dovada că dețin minimum
51% din suprafața fondului de vânătoare, atribuirea se
realizează în favoarea gestionarului propus de cea care deține
suprafața cea mai mare.
Art. 4. — (1) Pentru recunoașterea deținerii în proprietate a
minimum 51% din suprafața fiecărui fond de vânătoare, pentru
situația prevăzută la art. 3 lit. a) în cazul asociațiilor de
proprietari, acestea trebuie să facă dovada îndeplinirii
cumulative a următoarelor condiții:
a) sunt constituite conform legii;
b) au ca scop alegerea și propunerea gestionarului fondului
de vânătoare în cuprinsul căruia persoanele asociate dețin în
proprietate mai mult de 51% din suprafața acestuia, cu care
administratorul fondului cinegetic poate încheia contract de
gestionare;
c) fac dovada proprietății cu înscrisuri oficiale sau autentice,
după caz.
(2) Dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se
face prin depunerea următoarelor documente în copie
legalizată:
a) act constitutiv și statut care trebuie să cuprindă suprafața
deținută prin asocierea proprietarilor și scopul prevăzut la
alin. (1) lit. b);
b) hotărâre judecătorească de înființare;
c) certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Art. 5. — Fondurile de vânătoare destinate instituțiilor de
învățământ de stat și celor de cercetare științifică cu profil
cinegetic din România se atribuie în gestiune prin ordin al
conducătorului administratorului, potrivit legii și prezentului
regulament.
Art. 6. — Pentru a beneficia de atribuirea directă în condițiile
art. 3 solicitanții trebuie să depună o cerere, întocmită în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, și să facă
dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:
a) dețin licența, conform prevederilor legale în vigoare;
b) oferă o garanție bancară de participare la nivelul de
minimum jumătate din valoarea tarifelor stabilite în conformitate
cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare, pentru fondurile de
vânătoare ce fac obiectul solicitării de atribuire, prin
indisponibilizarea acestei sume într-un cont bancar la dispoziția
administratorului;
c) consimt ca, la data stabilită de administrator pentru
încheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din
cuprinsul fondurilor de vânătoare pentru care au obținut dreptul
de gestionare, să aibă angajată cu contract individual de muncă
câte o persoană pentru exercitarea în principal a atribuțiilor de
pază și de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond de vânătoare
atribuit.
Art. 7. — (1) Dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute la
art. 6 se face prin depunerea următoarelor documente:
a) copie de pe licența emisă de administrator;
b) scrisoare de garanție bancară, în original, întocmită în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;
c) consimțământul prevăzut la art. 6 lit. c), întocmit în
conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1), cele prevăzute la
art. 3 și art. 4 alin. (2) se depun odată cu solicitarea de atribuire
a dreptului de gestionare și constituie dosarul de atribuire
directă.
(3) Întocmirea necorespunzătoare a documentelor care
constituie dosarul de atribuire directă, precum și nedepunerea în
termenul stabilit de către administrator și publicarea în presă a
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cumulată a pașilor oferiți de licitatori, și se rotunjește în plus la
nivelul unităților.
(6) Procesul-verbal de desfășurare a licitațiilor se întocmește
de către secretariatul tehnic al comisiei de licitație și se
însușește de către membrii comisiei de licitație, secretariat și
ofertanți. Hotărârile comisiei se afișează la sediul
administratorului și pe site-ul acestuia.
(7) Tariful de atribuire prevăzut la alin. (5) este exprimat în
euro și se consemnează în procesul-verbal de desfășurare a
licitației.
(8) Hotărârile comisiei de licitație pot fi contestate în termen
de 3 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației.
(9) Analiza contestațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) și art. 13
alin. (8) se realizează de către comisia prevăzută la art. 9
alin. (3) în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea
acestora, comunicându-se rezultatele contestatarilor.
Art. 14. — (1) Rezultatele atribuirii se comunică, după
încheierea hotărârii de adjudecare, inspectoratelor teritoriale de
regim silvic și de vânătoare, în vederea încheierii contractelor
de gestionare.
(2) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la
comunicarea prevăzută la alin. (1) inspectoratele teritoriale de
regim silvic și de vânătoare încheie contractele de gestionare
conform modelului-cadru aprobat de administrator.
(3) Neprezentarea, la data stabilită de administrator pentru
încheierea contractelor de gestionare, a contractelor individuale
de muncă încheiate pentru persoanele cu atribuții de pază și
ocrotire a vânatului pentru fondurile de vânătoare pentru care a
fost obținut dreptul de gestionare atrage revocarea actului de
atribuire și, implicit, a dreptului de a încheia contracte de
gestionare.
Art. 15. — (1) În cazul revocării solicitării inițiale de atribuire
a dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de
vânătoare sau al refuzului încheierii contractelor de gestionare
de către cel căruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare, sumele
prevăzute în scrisoarea de garanție bancară se fac venit la
bugetul administratorului.
(2) Sumele prevăzute în scrisoarea de garanție bancară
corespunzătoare fondului/fondurilor de vânătoare în cauză se
fac venit la bugetul administratorului dacă gestionarul nu
respectă prevederile art. 6 lit. c).
(3) În situația în care gestionarul căruia i-a fost atribuit dreptul
de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vânătoare
refuză încheierea contractelor de gestionare, acesta nu mai are
dreptul de participare la niciuna dintre acțiunile de atribuire
pentru fondul/fondurile de vânătoare în cauză.
Art. 16. — Gestionarii ale căror contracte de gestionare a
faunei cinegetice încetează ca urmare a solicitării acestora sau
ca urmare a rezilierii de către administrator nu mai au dreptul la
atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din același fond de
vânătoare pentru care contractele au încetat în astfel de condiții.
Art. 17. — (1) Predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice
din fondurile de vânătoare care au făcut obiectul atribuirii se face
după finalizarea lucrării anuale de evaluare a faunei cinegetice,
dar nu mai târziu de încheierea sezonului de vânătoare, prin
proces-verbal de predare-primire încheiat între noul gestionar
al acesteia și cel care a gestionat-o până la acel moment.
(2) La predarea-primirea gestiunii prevăzute la alin. (1)
participă în calitate de reprezentant al administratorului câte un
delegat din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de
vânătoare la care sunt arondate județele în care se găsesc
fondurile de vânătoare în cauză.
(3) Gestionarii fondurilor de vânătoare pe care sunt
amplasate mijloace fixe, altele decât instalațiile vânătorești, pot
prelua, după caz, de la foștii gestionari ai acestora aceste
mijloace fixe prin acordul părților.
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(2) Anunțul prevăzut la alin. (1) cuprinde:
a) fondurile de vânătoare care fac obiectul atribuirii prin
licitație publică;
b) valoarea tarifelor de pornire la licitație a acestora;
c) termenul și locul de depunere a solicitărilor și eventuale
alte informații necesare pentru desfășurarea în bune condiții a
licitației.
(3) Atribuirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către
aceeași comisie prevăzută la art. 8 alin. (3).
(4) Solicitările de participare la licitație se depun în termen
de 10 zile calendaristice începând cu data afișării anunțului
privind organizarea licitației, la sediul administratorului, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(5) Pentru participarea la licitație, solicitanții trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute la art. 6.
(6) Dosarul de licitație va cuprinde solicitarea prevăzută la
alin. (4), precum și documentele prevăzute la art. 7 alin. (1).
(7) Întocmirea necorespunzătoare a documentelor care
constituie dosarul de licitație, precum și nedepunerea în
termenul stabilit de către administrator a documentelor
prevăzute la alin. (6) atrag respingerea solicitării de participare
la licitație.
Art. 12. — (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. 11 alin. (4) comisia de licitație va afișa
la sediul administratorului un anunț privind data licitației, precum
și rezultatele verificării dosarelor de licitație, respectiv solicitanții
admiși să participe la licitație.
(2) Rezultatele prevăzute la alin. (1) pot fi contestate în
termen de 3 zile lucrătoare de la afișare.
(3) Licitația publică se organizează numai dacă sunt admiși
să participe minimum 2 ofertanți, iar atribuirea prin licitație
publică se realizează numai dacă există minimum două oferte
peste valoarea de pornire la licitație.
(4) În caz contrar prevederilor alin. (3), fondul de vânătoare
în discuție se va scoate în termen de maximum 5 zile
calendaristice la o nouă licitație.
(5) În cazul în care nici pentru cea de-a doua ședință de
licitație nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3), dar
este înscris, respectiv a fost admis să participe un singur
solicitant, fondul de vânătoare în discuție se atribuie acestuia la
tariful de pornire la licitație.
(6) În cazul în care pentru un fond de vânătoare pentru care
s-au parcurs etapele prevăzute la alin. (3), (4) și (5) nu există,
respectiv nu a fost admisă nicio solicitare de atribuire a dreptului
de gestionare, fauna cinegetică de pe acesta se încredințează
pentru gestionare Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva,
continuându-se procedura de scoatere la licitație până se
asigură atribuirea conform prezentului regulament.
Art. 13. — (1) Procedura de desfășurare a licitațiilor începe
prin anunțarea de către președintele comisiei de licitație a
fondului de vânătoare scos la licitație, a tarifului de pornire la
licitație, a pasului de licitație, a timpului maxim de exprimare a
fiecărei oferte, a solicitanților admiși la licitație, precum și a
ordinii de strigare a ofertelor.
(2) Pasul de licitație se stabilește prin aplicarea cotei de 10%
din tariful de pornire la licitație, iar exprimarea în continuare a
ofertelor se va face prin pași întregi sau multipli întregi ai
acestuia.
(3) Participanții la licitație vor putea face ofertă prin strigare,
care nu poate fi mai mică decât un pas de licitație peste tariful
de pornire la licitație, respectiv cu un pas peste oferta anterioară.
(4) Procedura stabilită la alin. (3) se repetă până în momentul
în care nu se mai fac oferte într-un interval de timp egal cu cel
prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat câștigător al licitației.
(5) Tariful de atribuire în gestiune prin licitație publică a unui
fond de vânătoare este constituit din tariful de pornire la licitație
a fondului de vânătoare respectiv, la care se adaugă valoarea
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Art. 18. — (1) Tarifele de atribuire directă, precum și cele de
pornire la licitație se stabilesc potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)
din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Tarifele anuale de gestionare se stabilesc după cum
urmează:
a) pentru fondurile de vânătoare atribuite direct, proporțional
cu cotele de recoltă aprobate și cu valorile de calcul ale tarifelor
de gestionare, după procedura prevăzută la art. 15 alin. (2) din
Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru fondurile de vânătoare atribuite prin licitație publică
se determină un indice de multiplicare prin raportul dintre
valoarea stabilită prin licitație și valoarea tarifului de pornire la
licitație, indice cu care se multiplică valoarea anuală stabilită în
funcție de cotele de recoltă și de valoarea de calcul al tarifului de
gestionare, conform procedurii prevăzute la art. 15 alin. (2) din
Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 19. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul
regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

.................................................
(gestionar)

Nr. .................din ...................
Către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Comisia de atribuire directă

Nr.

Denumirea

...

...

Tariful de atribuire
(lei)

pe

Fondul de vânătoare

Județul
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...
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Nr.
crt.
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Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegația anexată, calitatea de
reprezentant legal al ......................., cu sediul în .........................., înființată prin .............................., în temeiul prevederilor Legii
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind
atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 218/2008,
solicit atribuirea directă a dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri de vânătoare:

rm

Total:

ex

cl

us

iv

in

fo

Depun anexat următoarele documente:
a) copie de pe licență;
b) scrisoare de garanție bancară de participare, în original;
c) consimțământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor de pază și de ocrotire a vânatului
pentru fiecare fond de vânătoare pentru care se obține dreptul de gestionare.

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
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at

Reprezentant legal,
.............................................................................

ANEXA Nr. 2
la regulament

S C R I S O A R E D E G A R A N Ț I E B A N C A R Ă D E PA R T I C I PA R E

Nr. /
pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice
Banca 
Filiala/Sucursala 
Adresa 

Termen de valabilitate *)
......................
(ziua, luna, anul)

La cererea clientului nostru, denumit , care a înaintat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicitarea
sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a unor fonduri de vânătoare, confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru suma de  lei, reprezentând jumătate din valoarea cumulată a tarifelor
de atribuire directă în gestiune, respectiv de pornire la licitație, a fondurilor de vânătoare solicitate, sumă pe care ne angajăm să
o achităm corespunzător, la cererea scrisă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cazul în care clientul nostru se află în
una dintre următoarele situații:
a) revocă solicitarea inițială de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare;
*) Valabilitatea scrisorii de garanție bancară trebuie să fie de minimum 90 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de atribuire directă,
respectiv a dosarului de atribuire prin licitație publică.
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b) refuză încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;
c) la data încheierii contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare pentru care au obținut dreptul de gestionare nu
are angajată minimum o persoană pentru exercitarea atribuțiilor de pază și de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond de vânătoare
atribuit.
Scrisoarea de garanție bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare
nu a fost admisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.
Valabilitatea prezentei scrisori de garanție bancară se poate prelungi în situații de excepție, la solicitarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu acordul clientului.
Director,
.....................................

Contabil-șef,


(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 3
la regulament

.................................................
(gestionar)

fiz
i

Către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ce

Nr. .................din ...................

pe
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or

Subsemnatul, .........., având, în conformitate cu împuternicirea/delegația anexată, calitatea de reprezentant
legal al .................., cu sediul în ........................, înființată prin .................., în temeiul prevederilor
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind
atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 218/2008,
consimt ca la data încheierii contractului/contractelor de gestionare a fondului/fondurilor de vânătoare pentru care se obține dreptul
de gestionare, ...................................................... să aibă angajată minimum o persoană pentru exercitarea atribuțiilor

a

(denumirea gestionarului)
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de pază și de ocrotire a vânatului pentru fiecare dintre aceste fonduri de vânătoare.
În cazul nerespectării acestui angajament, accept necondiționat consecințele prevăzute la art. 15 alin. (3) din regulamentul
anterior menționat.
Reprezentant legal,
......................................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

fo

rm

ANEXA Nr. 4
la regulament

in

.................................................

iv

(gestionar)

us

Nr. .................din ...................

at
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cl

Către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Comisia de licitație

D

es

tin

Subsemnatul, ............................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegația anexată, calitatea de
reprezentant legal al , cu sediul în ................................, înființată prin ........................, în temeiul
prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 218/2008, solicit participarea la licitația publică cu strigare de oferte pentru atribuirea dreptului de gestionare a
următoarelor fonduri de vânătoare:
Nr.
crt.

...

Fondul de vânătoare
Nr.

Denumirea

Județul

...

...

...

Tariful de pornire la licitație
(lei)

Total:
Depun anexat următoarele documente:
a) copie de pe licență;
b) scrisoare de garanție bancară de participare, în original;
c) consimțământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor de pază și de ocrotire a vânatului
pentru fiecare fond de vânătoare pentru care se obține dreptul de gestionare.
Reprezentant legal,
..................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
pentru stabilirea atribuțiilor autorităților responsabile cu implementarea datelor în sistemul
Eurodac și pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării
regulamentelor europene în domeniu
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Având în vedere obligativitatea aplicării legislației comunitare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană,
precum și faptul că regulamentele comunitare sunt direct aplicabile, relevante în acest domeniu fiind:
— Regulamentul (CE) nr. 2.725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților
Europene nr. L 316 din 15 decembrie 2000, denumit în continuare Regulamentul Eurodac;
— Regulamentul (CE) nr. 407/2002 al Consiliului din 28 februarie 2002 de stabilire a anumitor norme de punere în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 2.725/2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul
aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 62 din 5 martie 2002;
— Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către
un resortisant al unei țări terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 25 februarie 2003, denumit în continuare
Regulamentul Dublin II,
având în vedere implementarea sistemului Eurodac în România prin participarea mai multor structuri din cadrul Ministerului
Internelor și Reformei Administrative, denumit în continuare M.I.R.A.,
în temeiul art. 115 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, 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,

(6) Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în
continuare I.G.P.R., prin Institutul de Criminalistică, este
responsabil de stocarea și gestionarea amprentelor papilare în
format electronic transmise de stațiile de amprentare din dotarea
O.R.I. și I.G.P.F. către sistemul AFIS național.
Art. 2. — Structurile prevăzute la art. 1 au obligația de a
sprijini activ acțiunea de implementare și transmitere a datelor în
sistemul Eurodac, gestionarea și utilizarea răspunsurilor venite
de la Unitatea Centrală Eurodac a Comisiei Europene, prin
specialiștii anume desemnați de către conducerile acestor
structuri, care trebuie să participe la întâlnirile de coordonare
organizate periodic de către O.R.I. și care asigură
implementarea măsurilor ce intră în responsabilitatea structurilor
din care fac parte.
Art. 3. — Șefii structurilor din cadrul O.R.I. și al I.G.P.F. care
au în dotare stațiile de amprentare conectate la Eurodac asigură
deservirea permanentă a stațiilor de către personal specializat
și instruit în acest sens și verifică calitatea amprentelor papilare
prelevate și transmise către sistemul Eurodac.
Art. 4. — (1) O.R.I. îndeplinește următoarele atribuții în
vederea implementării datelor și utilizării sistemului Eurodac:
a) este responsabil de transmiterea datelor de categorie
1 — solicitanți de azil, categorie 3 — străini cu ședere ilegală și
categorie 9 — solicitări de blocare, actualizare și ștergere pentru
date de categorie 1;
b) amprentează și implementează în sistem categorie 1
Eurodac solicitanții de azil care au împlinit vârsta de 14 ani.
Solicitanții de azil vor fi informați în scris, în condițiile legii, cu
privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de
Regulamentul Dublin II și la consecințele acesteia, potrivit
modelului stabilit în anexa nr. 7 la Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006;
c) amprentează și verifică în sistem categorie 3 Eurodac
străinii cu ședere ilegală care au împlinit vârsta de 14 ani.
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Art. 1. — (1) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în
continuare O.R.I., este structura responsabilă de managementul
tranzacțiilor electronice cu amprente papilare în format digital
între Unitatea Centrală a Comisiei Europene și România. O.R.I.
asigură administrarea stațiilor de amprentare din dotare, precum
și conectarea acestora la nodul de comunicații al Rețelei de
comunicații integrate voce/date a M.I.R.A., denumită în
continuare RCVD.
(2) Direcția generală pentru comunicații și tehnologia
informației din cadrul M.I.R.A., denumită în continuare
D.G.C.T.I., este structura responsabilă prin grija căreia se
asigură comunicațiile de date de arie largă prin RCVD, necesare
stațiilor de amprentare din locațiile stabilite pe teritoriul României
pentru interoperabilitate cu echipamentele instalate la sediul
central al O.R.I.
(3) D.G.C.T.I. este responsabilă de asigurarea comunicației
în vederea transmiterii datelor de la O.R.I. către Unitatea
Centrală a Comisiei Europene prin intermediul rețelei europene
de transmitere a datelor sTESTA.
(4) O.R.I. și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră,
denumit în continuare I.G.P.F., sunt structurile din cadrul M.I.R.A.
responsabile de prelevarea amprentelor papilare în format
digital, conform Regulamentului Eurodac, și transmiterea
acestora către Punctul național de acces Eurodac.
(5) O.R.I. este structura responsabilă de stocarea,
gestionarea și transmiterea către Unitatea Centrală a Comisiei
Europene a amprentelor papilare în format electronic transmise
de stațiile de amprentare din dotarea O.R.I. și I.G.P.F. către
sistemul Eurodac, având calitatea de Punct național de acces
Eurodac. O.R.I. este responsabil de gestionarea rezultatelor
transmise de Unitatea Centrală Eurodac, respectiv compararea
rezultatelor în cazul coincidențelor și folosirea lor în cadrul
procedurii de determinare a statului membru responsabil, potrivit
Regulamentului Dublin II.
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ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
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ale solicitanților de azil cărora nu li s-a permis accesul pe
teritoriul României, fiind implementate în sistem categorie 1
Eurodac. Solicitanții de azil astfel amprentați sunt informați în
scris, în condițiile legii, cu privire la procedura prevăzută de
Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin II și la
consecințele acesteia, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 9 la
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind
azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.251/2006.
Art. 5. — Pentru operativitate sporită, personalul din cadrul
structurilor prevăzute la art. 4 poate utiliza stațiile de amprentare
conectate la sistemul Eurodac din dotarea oricărei structuri a
M.I.R.A., cu respectarea metodologiei privind utilizarea
sistemului național de management al tranzacțiilor Eurodac și
în limitele atribuțiilor stabilite prin prezentul ordin pentru structura
din care face parte. În cazul în care stațiile de amprentare
conectate la sistemul Eurodac sunt folosite și în scopuri
polițienești, pentru verificări în sistemul AFIS național,
implementările în baza de date Eurodac au întotdeauna
prioritate.
Art. 6. — Metodologia privind utilizarea sistemului național
de management al tranzacțiilor Eurodac este prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Străinii cu ședere ilegală vor fi informați în scris, în condițiile legii,
cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și
de Regulamentul Dublin II și la consecințele acesteia, potrivit
modelului stabilit în anexa nr. 8 la Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006.
(2) I.G.P.F. îndeplinește următoarele atribuții în vederea
implementării datelor și utilizării sistemului Eurodac:
a) este instituția responsabilă de transmiterea tuturor datelor
de categorie 2 Eurodac, respectiv străinii care au împlinit 14 ani,
reținuți pentru trecere ilegală a unei frontiere externe, astfel cum
este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările
și completările ulterioare, și care nu pot fi trimiși înapoi, respectiv
returnați, în baza acordurilor de readmisie sau a altor înțelegeri
bilaterale;
b) informează în scris toți străinii care sunt amprentați și care
fac parte din categoria 2 Eurodac cu privire la procedura
prevăzută de Regulamentul Eurodac și la consecințele acesteia,
potrivit modelului stabilit prin dispoziție a directorului general al
O.R.I.;
c) în cazul cererilor de azil depuse în punctele de trecere a
frontierei de stat, deschise traficului internațional, I.G.P.F. este
responsabil cu prelevarea și transmiterea amprentelor papilare
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Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
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București, 4 aprilie 2008.
Nr. 441.

ANEXĂ
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METODOLOGIE
privind utilizarea sistemului național de management al tranzacțiilor Eurodac
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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Art. 1. — Sistemul național de management al tranzacțiilor
Eurodac, denumit în continuare Sistemul național Eurodac, este
autorizat să funcționeze în condițiile prevăzute de lege, pentru
procesarea amprentelor papilare în vederea stabilirii identității
mai multor categorii de străini, conform Regulamentului
Eurodac.
Art. 2. — Sistemul național Eurodac funcționează ca o bază
de date operativă, informatizată, constituită și coordonată la
nivelul Direcției azil și integrare din cadrul O.R.I.
Art. 3. — Prin implementarea Sistemului național Eurodac,
pentru unitățile din cadrul M.I.R.A. se stabilesc 32 de zone de
lucru dotate cu stații de amprentare, care asigură activitățile
specifice de prelevare a amprentelor papilare, astfel cum este
prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
metodologie.
Art. 4. — Datele de interes operativ despre persoanele aflate
în una dintre categoriile Eurodac se transmit simultan către
Unitatea Centrală Eurodac și către sistemul AFIS național și apoi
se înregistrează în baza de date a O.R.I., căruia îi revine
responsabilitatea gestionării bazelor de date cu tranzacții
Eurodac.
Art. 5. — Prin grija D.G.C.T.I. se asigură securizarea
accesului și criptarea transmisiei datelor între nodurile de
comunicații ale RCVD, disponibilitatea RCVD prin intermediul
căreia stațiile de amprentare sunt conectate la sediul central al
O.R.I. și accesul O.R.I. la rețeaua europeană de transmitere a
datelor sTESTA.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Sistemului național Eurodac
Art. 6. — Amprentele papilare prelevate la stațiile de
amprentare conectate la Eurodac sunt stocate în baza de date
Eurodac națională și în sistemul AFIS național.
Art. 7. — Prin intermediul Sistemului național Eurodac pot fi
comparate, în vederea identificării, amprente papilare cu
înregistrările din baza de date existentă în Unitatea Centrală
Eurodac. Stațiile de amprentare — Livescan/Cardscan trimit
fișiere NIST-RO ce conțin înregistrări ale unor amprente papilare
și în sistemul AFIS național, în scopul stabilirii identității
persoanelor.
Art. 8. — Amprentarea persoanelor constă în prelevarea
amprentelor papilare digitale și palmare direct pe LiveScaner
sau pe fișe decadactilare tip Eurodac — dactilocarta europeană,
astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta metodologie.
Art. 9. — (1) Amprentarea persoanelor pentru Eurodac poate
fi realizată:
a) electronic, prin facilitățile sistemului la stațiile de
amprentare din dotarea unităților din cadrul M.I.R.A.;
b) manual, cu tuș negru tipografic pe fișe dactiloscopice
decadactilare tip Eurodac, ce pot fi introduse în sistem prin
scanare.
(2) La amprentarea electronică trebuie respectate
următoarele reguli tehnice privind calitatea acestei operațiuni:
a) verificarea mâinilor celui amprentat în sensul de a fi
perfect curate;
b) orientarea verticală a amprentelor pe blocul optic;

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

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 285/11.IV.2008
c) rularea completă a suprafeței falangetelor fără întoarcere
la punctul de plecare;
d) plasarea desenelor papilare strict în spațiile delimitate de
dreptunghiul de încadrare de pe ecran și în ordinea cerută de
program;
e) completarea obligatorie a câmpurilor alfanumerice
reprezentând datele demografice ale persoanei;
f) ștergerea suprafeței de sticlă a blocului optic, după
amprentarea fiecărui deget sau ori de câte ori suprafața este
murdară.
(3) La amprentarea manuală trebuie respectate următoarele
reguli tehnice privind calitatea acestei operațiuni:
a) verificarea mâinilor celui amprentat în sensul de a fi
perfect curate;
b) imprimarea zonei reliefului papilar numai cu tuș negru
tipografic la amprentarea clasică, repartizat uniform pe suprafața
degetelor și palmelor;
c) orientarea verticală a amprentelor pe formular;
d) apăsarea și rularea completă a suprafeței falangetelor fără
întoarcere la punctul de plecare;
e) plasarea desenelor papilare strict în spațiile delimitate pe
formular, excluzând inversarea degetelor sau mâinilor (stângadreapta), evitând astfel înregistrările duble;
f) completarea obligatorie a rubricilor de pe aversul și
reversul imprimatelor pe care sunt prelevate amprentele
papilare cu date corecte, citeț și cu litere majuscule.
N

J

J

N1

X

X

C

nr. stației

tip
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Art. 12. — (1) La O.R.I se organizează și funcționează baza
de date națională Eurodac care cuprinde înregistrările
amprentelor papilare prelevate de la categoriile de persoane
prevăzute în Regulamentul Eurodac.
(2) Fiecare înregistrare are atribuit un identificator format
Eurodac cu lungimea de 19 digiți.
(3) Structura identificatorului format Eurodac este:
A

A

pe

T

CAPITOLUL III
Metodologia de lucru la stațiile de amprentare

L

L

Z

Z

H

H

M

M

a

T

Art. 10. — Responsabilitatea privind amprentarea
persoanelor care se încadrează într-una din categoriile Eurodac,
verificarea datelor de identificare ale acestora și completarea
câmpurilor aplicației instalate pe Livescan și/sau a rubricilor de
pe imprimatele destinate amprentării numai cu litere majuscule
revine personalului specializat din structurile O.R.I., I.G.P.F. sau
I.G.P.R.
Art. 11. — Responsabilitatea cu privire la pregătirea agenților
și ofițerilor de poliție în ceea ce privește tehnica amprentării
persoanelor și efectuarea acestei activități revine specialiștilor
de la serviciile criminalistice sau persoanelor anume desemnate
pentru această activitate din structurile operative ale unităților
din cadrul M.I.R.A.
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județ autoritatea

zi
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minut

c) în perioada de garanție, să notifice în scris la O.R.I. și la
Alcatel România orice defecțiune hardware sau software
apărută în timpul funcționării echipamentelor care fac obiectul
contractului Eurodac — România;
d) în perioada de postgaranție, să asigure condițiile necesare
pentru continuarea mentenanței echipamentelor.
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a) TT reprezintă codul de țară unde s-a făcut amprentarea;
b) N reprezintă categoria Eurodac (1, 2, 3);
c) JJ reprezintă codul județului;
d) N1 reprezintă autoritatea care amprentează:„0”—O.R.I.—
D.A.I.; „1”—O.R.I.—D.M.; „2”—I.G.P.F.; „3”—I.G.P.R.;
e) XX reprezintă numărul stației de amprentare al autorității
din județul respectiv;
f) C reprezintă tipul de amprentare (T — fișă dactiloscopică;
L — urma);
g) AA—LL—ZZ—HH—MM reprezintă anul—luna—ziua—
ora—minutul când s-a făcut amprentarea.
Art. 13. — La completarea dosarelor electronice, operatorii
stațiilor de amprentare au obligația de a introduce datele
conform cu manualul de utilizare al Livescanerului, iar în cazul
când se folosește scanarea fișei, trebuie verificat modul cum au
fost completate mențiunile privind datele de identificare ale
persoanei de pe imprimatele pe care au fost prelevate
amprentele papilare.
Art. 14. — Autoritățile care au în dotare stații de amprentare
pentru Eurodac au obligația:
a) să respecte prevederile legale privind prelucrarea și
protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor
amprentate;
b) să verifice ca fiecare tranzacție către Eurodac să parcurgă
corect întregul flux de lucru, astfel cum este prevăzut în anexa
nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, și să
contacteze în maximum 24 de ore administratorul local al stației
de amprentare sau Serviciul Dublin și Eurodac din cadrul O.R.I —
Direcția azil și integrare pentru orice neregulă apărută în fluxul
de lucru;

lună

tu

cat.

ra

țară

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 15. — În locațiile unde sunt stații de amprentare pentru
Eurodac se vor desemna, de către șefii structurilor care au în
dotare stațiile de amprentare respective, ofițeri sau agenți care
prin pregătirea de specialitate sunt în măsură să asigure
monitorizarea funcționării corespunzătoare a stațiilor de
amprentare, să constate și să menționeze în registrul tehnic al
stației orice defecțiune apărută la stația de amprentare și să
informeze în maximum 24 de ore:
— ofițerii administratori de sistem ai autorității de care
aparțin, care vor interveni, după caz, pentru remedierea
disfuncționalităților; sau
— administratorii Sistemului național Eurodac din cadrul
Direcției azil și integrare din O.R.I.; sau
— reprezentanții Alcatel România care asigură suportul
tehnic în perioada de garanție.
Art. 16. — I.G.P.R. și I.G.P.F. comunică O.R.I., în termen de
30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii,
datele de contact ale ofițerilor administratori de sistem, ale
personalului specializat care utilizează și răspunde de
funcționarea fiecărei stații și ale înlocuitorilor acestora.
Art. 17. — O.R.I. comunică I.G.P.R. și I.G.P.F. datele de
contact ale administratorilor Sistemului național Eurodac, pentru
asigurarea suportului tehnic necesar.
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ANEXA Nr. 1
la metodologie

DISTRIBUȚIA STAȚIILOR DE AMPRENTARE

O.R.I. Arad
CIBP Arad
CIBP Bihor
CIBP Botoșani
O.R.I. Otopeni
O.R.I. – „Nicolae Iorga”
BCP Bucharest Otopeni Airport
BCP Bucharest Băneasa Airport
GIRP HQ Bucharest — LiveScan Motorola
O.R.I. — Direcția azil și integrare București
ORI — Direcția azil și integrare București – CardScan Motorola
O.R.I. — Tudor Gociu
O.R.I. — Vasile Stolnicu
CIBP Caraș-Severin (Oravița)
BCP Cluj Airport
CIBP Constanța
O.R.I. Constanța
CIBP Dolj (CalORIt)
O.R.I. Galați — LiveScan Motorola
CIBP Giurgiu
CIBP Iași
CIBP Maramureș (Sighetu Marmației)
O.R.I. Șomcuta Mare
CIBP Mehedinți
CIBP Satu Mare
BCP Sibiu Airport
CIBP Suceava (Rădăuți)
O.R.I. Rădăuți
BCP Timișoara Airport
O.R.I. Timișoara — LiveScan Motorola
CIBP Tulcea
CIBP Vaslui (Huși)

AR101
AR201
BH201
BT201
IF101
BU101
IF201
BU201
BU301
BU001
BU004
BU003
BU002
CS201
CJ201
CT201
CT001
DJ201
GL001
GR201
IS201
MM201
MM001
MH201
SM201
SB201
SV201
SV001
TM201
TM001
TL201
VS201

O.R.I.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
O.R.I.
O.R.I
I.J.P.F.
I.J.P.F.
I.G.P.R.
O.R.I.
O.R.I.
O.R.I.
O.R.I.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
O.R.I.
I.J.P.F.
O.R.I.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
O.R.I.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
O.R.I.
I.J.P.F.
O.R.I.
I.J.P.F.
I.J.P.F.
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Autoritatea

at

Arad
Arad
Bihor
Botoșani
București
București
București
București
București
Bucuresti
București
București
București
Caraș-Severin
Cluj
Constanța
Constanța
Dolj
Galați
Giurgiu
Iași
Maramureș
Maramureș
Mehedinți
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Suceava
Timiș
Timiș
Tulcea
Vaslui

Codul LS

tin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nume Livescan/Cardscan

es

Județul/Orașul

D

Nr.
crt.

ANEXA Nr. 2
la metodologie

Fișa dactiloscopică — tip Eurodac
FIȘA DACTILOSCOPICĂ

1.

Număr de referință

2.

Locul amprentării

3.

Data aplicării

4.

Sex

5.

Data amprentării

6.

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

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 285/11.IV.2008
IMPRESIUNI DIGITALE RULATE
1. MARE DREPT

2. ARĂTĂTOR DREPT

3. MIJLOCIU DREPT

4. INELAR DREPT

5. MIC DREPT

6. MARE STÂNG

7. ARĂTĂTOR STÂNG

8. MIJLOCIU STÂNG

9. INELAR STÂNG

10. MIC STÂNG
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IMPRESIUNI DIGITALE DE CONTROL

DREAPTA
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STÂNGA

MÂNA DREAPTĂ

or

DEGETELE MARI

MÂNA STÂNGĂ

ANEXA Nr. 3
la metodologie
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Atenție: imaginea fișei este reprezentativă, fișa este în format A4.

rm

FLUX

fo

pentru realizarea unui dosar nou pe stațiile Livescan—Cardscan
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— Selectarea tipului de activitate: amprentare cu blocul optic (livescan) sau prin scanare fișă (cardscan) și a categoriei Eurodac
— Introducerea datelor demografice alfanumerice
— Achiziția imaginii faciale (fotografia) persoanei
— Achiziția amprentelor de degete și palmă
— Achiziția semnăturii electronice (optional)
— Salvarea dosarului
— Expedierea dosarului (se face automat în momentul salvării dosarului)
— Imprimarea dosarelor create cu blocul optic
— Primirea rezultatului de la Eurodac:
• în „Lista de aștepare pentru transmisie” în coloana „Stare” se poate vedea starea dosarului creat. Valorile acestui
câmp se actualizează automat astfel:
• în așteptare — dosarul nu a fost trimis către serverul Eurodac România;
• așteptare ACK – așteaptă confirmarea expedierii cu succes a dosarului;
• așteptare raport — dosarul a fost trimis cu succes și se așteptă un răspuns;
• așteptare validare — apare în momentul când s-a primit un răspuns de la Eurodac și se așteaptă validarea
operatorului pentru închiderea dosarului;
• în „Lista de așteptare pentru transmisie” în coloana „Rezultat” se poate vedea rezultatul comparării amprentelor cu
baza de date Eurodac. Răspunsul poate fi:
• „coincidență”, „lipsă coincidență” sau „eroare” pentru categoriile 1 și 3;
•„OK” sau „eroare” pentru categoria 2;
• în cazul apariției mesajului „eroare’’ se vor contacta, în cel mult 24 de ore, administratorii Sistemului național
Eurodac pentru instrucțiuni suplimentare;
• în cazul în care nu se primește niciun rezultat de la Eurodac (în „Lista de așteptare pentru transmisie” în coloana
„Rezultat”) în termen de 3 zile calendaristice se vor contacta administratorii Sistemului național Eurodac
— Validare rezultat: operatorul trebuie să închidă dosarul respectiv prin apăsarea butonului „Validare”
Observație:
Un dosar este considerat complet dacă s-a primit un răspuns de „coincidență” sau „lipsă coincidență” de la Eurodac și
operatorul a închis dosarul respectiv, validând acest rezultat. Odată cu crearea unui dosar stația de amprentare trebuie să rămână
pornită până la primirea unui răspuns („coincidență”, „lipsă coincidență” sau „eroare” pentru categoriile 1 și 3; „OK” sau „eroare”
pentru categoria 2) în „Lista de așteptare pentru transmisie” în coloana „Rezultat”.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite
nr. 1.803/2008 privind neproliferarea
În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale,
în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor
Externe, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al

Organizației Națiunilor Unite nr. 1.803/2008 privind neproliferarea,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
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Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
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București, 28 martie 2008.
Nr. A/2.851.

pe

R E Z O L U Ț I A Nr. 1.803 (2008)

a

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5848-a întruniri, la 3 martie 2008
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Consiliul de Securitate,
amintind declarația președintelui Consiliului S/PRST/2006/15 din 29 martie 2006, precum și Rezoluția 1.696 (2006) din
31 iulie 2006, Rezoluția 1.737 (2006) din 23 decembrie 2006 și Rezoluția 1.747 (2007) din 24 martie 2007 și reafirmând
prevederile lor,
reafirmând angajamentul său față de Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, necesitatea ca toate statele semnatare
ale acestui tratat să își îndeplinească pe deplin toate obligațiile și amintind dreptul statelor părți, în conformitate cu art. I și Ii din
acest tratat, să dezvolte cercetarea, producția și utilizarea energiei nucleare pentru scopuri pașnice, fără discriminare,
reamintind Rezoluția Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (GOV/2006/14), care afirmă
că soluționarea chestiunii nucleare iraniene ar contribui la eforturile globale de neproliferare și la îndeplinirea obiectivului unui
Orient Mijlociu fără arme de distrugere în masă, inclusiv vectorii lor,
luând notă cu reală îngrijorare de faptul că, potrivit confirmării date de rapoartele din 23 mai 2007 (GOV/2007/22),
30 august 2007 (GOV/2007/48), 15 noiembrie 2007 (GOV/2007/58) și 22 februarie 2008 (GOV/2008/4) ale directorului general al
Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul nu a realizat suspendarea totală și susținută a tuturor activităților
legate de îmbogățire și reprocesare și a proiectelor legate de apa grea, după cum se prevede în rezoluțiile 1.696 (2006), 1.737
(2006) și 1.747 (2007), nu și-a reluat cooperarea cu AIEA conform Protocolului adițional, nu a luat măsurile cerute de Consiliul
Guvernatorilor AIEA, nu a îndeplinit prevederile rezoluțiilor Consiliului de Securitate 1.696 (2006), 1.737 (2006) și 1.747 (2007),
esențiale pentru construirea unui climat de încredere, și regretând refuzul Iranului de a lua aceste măsuri,
luând notă cu îngrijorare de faptul că Iranul a contestat dreptul AIEA de a verifica informațiile de proiectare care fuseseră
furnizate de Iran potrivit Codului 3.1 modificat, subliniind că, potrivit art. 39 din Acordul de garanții al Iranului, Codul 3.1 nu poate
fi modificat sau suspendat unilateral și că dreptul Agenției de a verifica informațiile de proiectare care îi sunt furnizate este un drept
permanent, care nu depinde de stadiul construcției unei instalații sau de prezența materialului nuclear la o instalație,
reiterându-și hotărârea de a susține autoritatea AIEA, sprijinind cu fermitate rolul Consiliului Guvernatorilor AIEA, elogiind
eforturile AIEA de a rezolva chestiunile nesoluționate legate de programul nuclear al Iranului în cadrul planului de lucru stabilit
între Secretariatul AIEA și Iran (GOV/2007/48, anexă), salutând progresul înregistrat în implementarea acestui plan de lucru,
confirmat de rapoartele directorului general al AIEA din 15 noiembrie 2007 (GOV/2007/58) și 22 februarie 2008 (GOV/2008/4),
subliniind importanța obținerii rapide și eficiente de către Iran a unor rezultate concrete prin finalizarea implementării acestui plan
de lucru, inclusiv prin furnizarea de răspunsuri la toate întrebările puse de AIEA, astfel încât Agenția, prin implementarea măsurilor
de transparență solicitate, să poată evalua exhaustivitatea și exactitatea declarației Iranului,
exprimându-și convingerea că suspendarea prevăzută în paragraful 2 al Rezoluției 1.737 (2006), precum și îndeplinirea
verificată, totală de către Iran a cerințelor Consiliului Guvernatorilor AIEA ar contribui la găsirea unei soluții diplomatice
negociate care să garanteze faptul că programul nuclear al Iranului este destinat exclusiv unor scopuri pașnice,
subliniind disponibilitatea Chinei, Franței, Federației Ruse, Germaniei, Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii de a
lua măsuri concrete suplimentare pentru explorarea unei strategii generale de rezolvare a chestiunii nucleare iraniene prin
negociere, pe baza propunerilor lor din iunie 2006 (S/2006/521), și luând notă de confirmarea dată de aceste țări că, odată ce va
fi restabilită încrederea comunității internaționale în natura exclusiv pașnică a programului nuclear al Iranului, acesta va fi tratat ca
orice program al oricărui stat ce nu deține arme nucleare, parte la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ținând cont de drepturile și obligațiile statelor legate de comerțul internațional,
salutând recomandările Grupului de Lucru pentru Acțiunile Financiare (FATF), în vederea asistenței acordate statelor
pentru îndeplinirea obligațiilor lor financiare potrivit Rezoluției 1.737 (2006),
afirmându-și hotărârea de a da curs deciziilor sale prin adoptarea unor măsuri adecvate pentru a convinge Iranul să
respecte Rezoluția 1.696 (2006), Rezoluția 1.737 (2006) și Rezoluția 1.747 (2007) și cerințele AIEA și pentru a limita dezvoltarea
de către Iran a unor tehnologii sensibile pentru susținerea programelor sale nucleare și balistice, până când Consiliul de Securitate
va hotărî că obiectivele acestor rezoluții au fost îndeplinite,
fiind preocupat de riscurile de proliferare pe care le prezintă programul nuclear iranian și, în acest context, de faptul că
Iranul continuă să nu respecte cerințele Consiliului Guvernatorilor AIEA și prevederile rezoluțiilor Consiliului de Securitate 1.696
(2006), 1.737 (2006) și 1.747 (2007), fiind conștient de faptul că principala sa responsabilitate potrivit Cartei Națiunilor Unite este
menținerea păcii și securității internaționale,
acționând în temeiul art. 41 al cap. VII din Carta Organizației Națiunilor Unite:
1. reafirmă că Iranul trebuie să ia, fără alte întârzieri, măsurile impuse de Consiliul Guvernatorilor AIEA prin Rezoluția
GOV/2006/14, care sunt esențiale pentru consolidarea încrederii în scopul exclusiv pașnic al programului său nuclear și pentru
soluționarea problemelor nerezolvate, și, în acest context, își afirmă hotărârea că Iranul trebuie să ia, fără întârziere, măsurile
impuse prin paragraful 2 al Rezoluției 1.737 (2006) și subliniază că AIEA a căutat să obțină confirmarea faptului că Iranul va aplica
Codul 3.1, modificat;
2. salută acordul încheiat între Iran și AIEA de a rezolva toate chestiunile nesoluționate privind programul nuclear al Iranului
și progresele înregistrate în această privință, menționate în raportul directorului general din 22 februarie 2008 (GOV/2008/4),
încurajează AIEA să își continue eforturile de a clarifica toate problemele nesoluționate, subliniază că astfel se poate restabili
încrederea internațională în natura exclusiv pașnică a programului nuclear al Iranului și sprijină AIEA în întărirea garanțiilor privind
activitățile nucleare ale Iranului potrivit Acordului de garanții încheiat între Iran și AIEA;
3. cere tuturor statelor să arate vigilență și rezervă privind tranzitarea sau intrarea pe teritoriile lor a persoanelor care sunt
implicate, direct asociate sau sprijină proliferarea de către Iran a activităților nucleare sensibile sau dezvoltarea vectorilor armelor
nucleare și hotărăște în această privință ca toate statele să anunțe comitetul înființat potrivit paragrafului 18 din Rezoluția 1.737
(2006) (Comitetul) în cazul intrării sau tranzitării teritoriilor lor de către persoane nominalizate în anexa la Rezoluția 1.737 (2006),
anexa I la Rezoluția 1.747 (2007) sau anexa I la această rezoluție sau de către alte persoane desemnate de Consiliul de Securitate
sau de către Comitet ca fiind implicate, direct asociate sau sprijinind proliferarea de către Iran a activităților nucleare sensibile sau
dezvoltarea vectorilor armelor nucleare, inclusiv prin implicarea în procurarea articolelor, bunurilor, echipamentului, materialelor și
tehnologiilor interzise, specificate de către și potrivit măsurilor din paragrafele 3 și 4 ale Rezoluției 1.737 (2006), cu excepția
cazurilor în care intrarea sau tranzitarea are ca scop activități direct legate de elemente din subparagrafele 3 (b) (i) și (ii) din
Rezoluția 1.737 (2006);
4. subliniază că niciuna dintre prevederile paragrafului 3 de mai sus nu impune statelor să refuze intrarea pe teritoriul lor
a propriilor cetățeni și că la implementarea paragrafului de mai sus toate statele trebuie să țină cont de considerații umanitare,
inclusiv obligații religioase, precum și de necesitatea de a îndeplini obiectivele acestei rezoluții, ale Rezoluției 1.737 (2006) și ale
Rezoluției 1.747 (2007), inclusiv acolo unde este implicat art. XV din Statutul AIEA;
5. hotărăște că toate statele vor lua măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea teritoriilor lor de către
persoanele desemnate în anexa II din această rezoluție, precum și de către alte persoane desemnate de Consiliul de Securitate
sau de către Comitet ca fiind implicate, direct asociate sau sprijinind proliferarea de către Iran a activităților nucleare sensibile
sau dezvoltarea vectorilor armelor nucleare, inclusiv prin implicarea în procurarea articolelor, bunurilor, echipamentului,
materialelor, tehnologiei interzise, specificate de către și potrivit măsurilor din paragrafele 3 și 4 ale Rezoluției 1.737 (2006), cu
excepția cazurilor în care intrarea sau tranzitarea are ca scop activități direct legate de elemente din subparagrafele 3 (b) (i) și
(ii) ale Rezoluției 1.737 (2006) și în condițiile în care nicio prevedere din acest paragraf nu obligă statele să refuze propriilor
cetățeni intrarea pe teritoriile lor;
6. hotărăște că măsurile impuse de paragraful 5 de mai sus nu trebuie aplicate în cazul în care Comitetul stabilește pentru
fiecare caz în parte că este justificată o astfel de călătorie pentru rațiuni umanitare, inclusiv obligații religioase, sau în cazul în care
Comitetul conchide că o derogare ar fi utilă în alt mod pentru obiectivele acestei rezoluții;
7. hotărăște că măsurile specificate în paragrafele 12, 13, 14 și 15 ale Rezoluției 1.737 (2006) trebuie aplicate și
persoanelor și entităților enumerate în anexele I și III ale acestei rezoluții și oricăror persoane sau entități care acționează în nume
propriu sau potrivit unor instrucțiuni, precum și entităților deținute sau controlate de acestea și persoanelor și entităților despre care
Consiliul sau Comitetul au stabilit că au asistat persoanele sau entitățile desemnate să evite sancțiunile sau să încalce prevederile
din această rezoluție, din Rezoluția 1.737 (2006) sau Rezoluția 1.747 (2007);
8. hotărăște ca toate statele să ia măsurile necesare pentru a preveni furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct
sau indirect, de pe teritoriile lor sau de către cetățenii lor, folosind navele sau aeronavele aflate sub pavilionul lor, pentru utilizarea
în Iran sau în beneficiul Iranului, indiferent dacă își au sau nu originea pe teritoriul lor, vizând:
a) toate articolele, materialele, echipamentele, bunurile și tehnologiile stabilite în INFCIRC/254/Rev.7/partea a 2-a a
Documentului S/2006/814, cu excepția furnizării, vânzării sau transferului, în conformitate cu cerințele paragrafului 5 al Rezoluției
1.737 (2006), articolelor, materialelor, echipamentelor, bunurilor și tehnologiilor prevăzute în secțiunile 1 și 2 ale anexei la acel
document, și secțiunile 3 și 6, conform notificării prealabile a Comitetului, destinate utilizării exclusive în reactoare cu apă ușoară,
dacă asemenea furnizare, vânzare sau transfer este necesară/necesar pentru cooperarea tehnică oferită Iranului de AIEA sau
sub patronajul acesteia, după cum este prevăzut în paragraful 16 al Rezoluției 1.737 (2006);
b) toate articolele, materialele, echipamentele, bunurile și tehnologiile prevăzute în Documentul S/2006/815, categoria
a II-a, pct. 19.A.3;
9. cere tuturor statelor să exercite vigilență la încheierea de noi angajamente de sprijin financiar rezultat din surse publice
pentru comerțul cu Iranul, inclusiv la acordarea de împrumuturi pentru exporturi, garanții sau asigurări cetățenilor lor sau entităților
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implicate într-un astfel de comerț, pentru ca un asemenea sprijin financiar să nu contribuie la proliferarea activităților nucleare
sensibile sau la dezvoltarea de vectori pentru armele nucleare, după cum se arată în Rezoluția 1.737 (2006);
10. cere tuturor statelor să exercite vigilență față de activitățile instituțiilor financiare de pe teritoriile lor cu toate băncile
având sediul în Iran, în special cu Banca Melli, Banca Saderat și filialele acestora din străinătate, pentru ca aceste activități să nu
contribuie la proliferarea activităților nucleare sensibile sau la dezvoltarea de vectori pentru armele nucleare, după cum se arată
în Rezoluția 1.737 (2006);
11. cere tuturor statelor, respectând autoritățile lor legale și legislația națională și în conformitate cu dreptul internațional,
în special cu dreptul mării, și acordurile internaționale relevante privind aviația civilă, să inspecteze încărcăturile spre sau dinspre
Iran aflate în porturile și aeroporturile lor sau care vin din Iran ale navelor și aeronavelor deținute sau operate de Iran Air Cargo și
Islamic Republic of Iran Shipping Line, în cazul în care există motive întemeiate de a crede că navele sau aeronavele transportă
bunuri interzise conform prezentei rezoluții, Rezoluției 1.737 (2006) sau Rezoluției 1.747 (2007);
12. solicită tuturor statelor, în cazul în care se efectuează inspecția menționată în paragraful anterior, să prezinte Consiliului
de Securitate, în termen de 5 zile lucrătoare, un raport scris despre inspecție, conținând, în special, o explicație a motivelor efectuării
inspecției, precum și informații despre momentul, locul, împrejurările, rezultatele acesteia, precum și alte detalii relevante;
13. cere tuturor statelor să prezinte Comitetului, în interval de 60 de zile de la adoptarea acestei rezoluții, un raport privind
măsurile pe care le-au adoptat pentru implementarea efectivă a paragrafelor 3, 5, 7, 8, 9, 10 și 11 de mai sus;
14. hotărăște că mandatul Comitetului, așa cum este stabilit în paragraful 18 al Rezoluției 1.737 (2006), se va aplica
inclusiv măsurilor impuse prin Rezoluția 1.747 (2007) și prin această rezoluție;
15. subliniază disponibilitatea Chinei, Federației Ruse, Franței, Germaniei, Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii de
a-și intensifica eforturile diplomatice pentru promovarea reluării dialogului și a consultărilor pe baza ofertei făcute de acestea
Iranului, în vederea căutării unei soluții cuprinzătoare, adecvate și durabile pentru această problemă, care ar permite dezvoltarea
de relații în toate domeniile și a unei cooperări extinse cu Iranul, bazate pe respect reciproc, și stabilirea încrederii internaționale
în natura exclusiv pașnică a programului nuclear al Iranului și, printre altele, începerea de convorbiri directe și negocieri cu Iranul,
dacă Iranul suspendă toate activitățile de îmbogățire și reprocesare, inclusiv activitățile de cercetare și dezvoltare, conform
verificărilor realizate de AIEA;
16. îl încurajează pe Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă și de Securitate Comună să continue
comunicarea cu Iranul pentru sprijinirea eforturilor politice și diplomatice de a găsi o soluție negociată care să includă propunerile
relevante ale Chinei, Federației Ruse, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Statelor Unite, în vederea creării condițiilor necesare
pentru reluarea dialogului;
17. subliniază importanța adoptării de către toate statele, inclusiv de către Iran, a măsurilor necesare pentru a nu exista
posibilitatea contestării de către guvernul iranian, de către orice persoană sau entitate din Iran, de către persoanele sau entitățile
nominalizate potrivit Rezoluției 1.737 (2006) și altor rezoluții relevante sau de către oricare persoană care prezintă solicitări prin
sau în beneficiul oricărei astfel de persoane sau entități a oricărui contract sau oricărei tranzacții a căror executare a fost împiedicată
de măsurile impuse prin această rezoluție, Rezoluția 1.737 (2006) sau Rezoluția 1.747 (2007);
18. solicită în interval de 90 de zile un raport suplimentar din partea directorului general al AIEA privind suspendarea totală
și susținută de către Iran a tuturor activităților menționate în Rezoluția 1.737 (2006), precum și respectarea de către Iran a măsurilor
cerute de Consiliul AIEA și celorlalte prevederi ale Rezoluției 1.737 (2006), ale Rezoluției 1.747 (2007) și ale prezentei rezoluții,
raport adresat Consiliului Guvernatorilor AIEA și, concomitent, Consiliului de Securitate;
19. reafirmă că va analiza acțiunile Iranului din perspectiva raportului la care se face referire în paragraful de mai sus și:
a) va suspenda implementarea măsurilor dacă și atât timp cât Iranul va suspenda toate activitățile legate de îmbogățire
și reprocesare, inclusiv activitățile de cercetare și dezvoltare, conform verificărilor efectuate de AIEA, pentru a permite derularea
negocierilor cu bună-credință, în vederea obținerii rapide a unor rezultate reciproc acceptate;
b) va anula măsurile specificate în paragrafele 3, 4, 5, 6, 7 și 12 ale Rezoluției 1.737 (2006), în paragrafele 2, 4, 5, 6 și 7
ale Rezoluției 1.747 (2007), precum și în paragrafele 3, 5, 7, 8, 9, 10 și 11 de mai sus, de îndată ce va stabili, după primirea
raportului la care se face referire în paragraful de mai sus, că Iranul și-a îndeplinit în totalitate obligațiile impuse de rezoluțiile
relevante ale Consiliului de Securitate și a satisfăcut cererile Consiliului Guvernatorilor AIEA, fapt confirmat de Consiliul AIEA;
c) va adopta măsurile suplimentare adecvate, potrivit art. 41 din cap. VII al Cartei Organizației Națiunilor Unite, dacă
raportul arată că Iranul nu a respectat Rezoluția 1.696 (2006), Rezoluția 1.737 (2006), Rezoluția 1.747 (2007) și această rezoluție,
pentru a convinge Iranul să respecte aceste rezoluții și cerințele AIEA, și subliniază că vor fi luate hotărâri suplimentare dacă se
constată necesitatea unor asemenea măsuri adiționale;
20. hotărăște să rămână activ sesizat cu această chestiune.
ANEXA I

1. Amir Moayyed Alai (implicat în coordonarea procesului de producție și proiectare a centrifugelor)
2. Mohammad Fedai Ashiani (implicat în producerea de carbonat uranil de amoniu și în conducerea complexului de
îmbogățire de la Natanz)
3. Abbas Rezaee Ashtiani [înalt oficial de la Biroul pentru explorări și afaceri miniere al Organizației pentru Energie Atomică
din Iran (OEAI)]
4. Haleh Bakhtiar (implicat în producerea de magneziu la o concentrație de 99,9%)
5. Morteza Behzad (implicat în producerea componentelor pentru centrifuge)
6. Dr. Mohammad Eslami (directorul Institutului de Instruire și Cercetare pentru Industriile Apărării)
7. Seyyed Hussein Hosseini (oficial al OEAI, implicat în proiectul de cercetare pentru reactorul de apă grea de la Arak)
8. M. Javad Karimi Sabet [președinte al Companiei Energetice Novin, inclusă pe lista de interdicții potrivit Rezoluției
1.747 (2007)]
9. Hamid-Reza Mohajerani [implicat în gestionarea producției de la Uzina de Conversie a Uraniului (UCU) de la Esfahan]
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10. Brigadier-general Mohammad Reza Naqdi [fost șef adjunct al Statului Major al Forțelor Armate pentru logistică și
cercetare industrială/șef al Departamentului de stat anti-contrabandă, angajat în eforturile de evitare a sancțiunilor impuse de
rezoluțiile 1.737 (2006) și 1.747 (2007)]
11. Houshang Nobari (implicat în gestionarea complexului de îmbogățire de la Natanz)
12. Abbas Rashidi (implicat în activitățile de îmbogățire de la Natanz)
13. Ghasem Soleymani (director al operațiunilor de extracție a uraniului de la mina de uraniu de la Saghand)
ANEXA II

A. Persoane fizice listate potrivit Rezoluției 1.737 (2006)
1. Mohammad Qannadi, vicepreședinte pentru ceercetare și dezvoltare în cadrul OEAI
2. Dawood Agha-Jani, director al PFEP (Natanz)
3. Behman Asgarpour, manager operațional (Arak)
B. Persoane fizice listate potrivit Rezoluției 1.747 (2007)
1. Seyed Jaber Safdari (manager al uzinelor de îmbogățire de la Natanz)
2. Amir Rahimi (director al Centrului pentru cercetarea și producerea de combustibil nuclear de la Esfahan, care face
parte din Compania de procurare și producere de combustibil nuclear a OEAI, implicată în activități de îmbogățire)
ANEXA III
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1. Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.) (implicat în producerea de componente de centrifuge)
2. Companiile Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal (filiale ale companiilor Saccal System) (această companie a încercat
să cumpere bunuri sensibile pentru o entitate listată potrivit Rezoluției 1.737 (2006)
3. Compania Electro Sanam (E. S. Co./E. X. Co.) (companie-ecran pentru OIA, implicată în programul de rachete balistice)
4. Ettehad Technical Group (companie-ecran pentru OIA, implicată în programul de rachete balistice)
5. Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (cunoscută și sub numele de Instrumentation Factories Plant) (folosită
de OIA pentru câteva încercări de achiziții)
6. Jabber Ibn Hayan (laboratorul OEAI implicat în activități legate de ciclul combustibilului)
7. Joza Industrial Co. [companie-ecran a Organizației pentru Industria Aerospațială (OIA) din Iran, implicată în programul
de rachete balistice]
8. Khorasan Metallurgy Industries [filială a Ammunition Industries Group (AMIG) care depinde de Organizația pentru
Industriile Apărării din Iran (OIA)] (implicată în producerea de componente de centrifuge)
9. Niru Battery Manufacturing Company (filială a OIA; rolul său este să producă sisteme de alimentare cu energie pentru
armata iraniană, inclusiv sisteme de rachete)
10. Pishgam (Pioneer) Energy Industries (a participat la construirea uzinei de conversie a uraniului de la Esfahan)
11. Safety Equipment Procurement (SEP) (companie-ecran pentru OIA, implicată în programul de rachete balistice)
12. TAMAS Company (implicată în activități legate de îmbogățire. TAMAS este compania-umbrelă sub care s-au înființat
4 filiale, dintre care una se ocupă de extracția de uraniu la concentrație, iar alta de procesarea, îmbogățirea și de deșeurile de
uraniu).

D
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În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 184/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor
comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în județul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 151 din 28 februarie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— la nr. crt. 18, coloana a șasea „Drumul din care provine”, în loc de: „Drum local neclasat în comuna Livezi”
se va citi: „Drum local neclasat în comuna Livezi și în comuna Zătreni”;
— la nr. crt. 21, coloana a șasea „Drumul din care provine”, în loc de: „Drum local neclasat în comuna
Măldărești” se va citi: „Drum local neclasat în comuna Roșiile”;
— la nr. crt. 23, coloana a șasea „Drumul din care provine”, în loc de: „Drum local neclasat în comuna Roșiile”
se va citi: „Drum forestier și drum local neclasat în comuna Runcu”;
— la nr. crt. 24, coloana a șasea „Drumul din care provine”, în loc de: „Drum forestier și drum local neclasat în
comuna Runcu” se va citi: „Drum local neclasat în comuna Runcu”;
— la nr. crt. 25, coloana a șasea „Drumul din care provine”, în loc de: „Drum local neclasat în comuna Runcu”
se va citi: „Drum forestier în comuna Runcu”;
— la nr. crt. 26, coloana a șasea „Drumul din care provine”, în loc de: „Drum forestier în comuna Runcu” se va
citi: „Drum local neclasat în comuna Stoenești”.
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(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
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