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Miercuri, 14 mai 2008
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LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 368

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
94.

— Decizie privind modificarea Deciziei directorului
general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
nr. 31/2006 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie
să le îndeplinească asociațiile editorilor pentru a putea
participa la negocierea protocolului de repartizare a
remunerației compensatorii pentru copia privată ......

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340 din
10 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Opriș Mirela, judecător la Tribunalul Bacău, se
eliberează din funcție ca urmare a demisiei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 mai 2008.
Nr. 488.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 338 din
10 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Voșloban Ioan Doru, judecător la Tribunalul Brașov,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

fiz
i

ce

București, 8 mai 2008.
Nr. 489.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 339 din
10 aprilie 2008,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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Articol unic. — Domnul Stancu Marian, judecător la Tribunalul Mehedinți, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 8 mai 2008.
Nr. 490.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 374 din
17 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Neculai Dănuț, judecător la Tribunalul Giurgiu, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 mai 2008.
Nr. 491.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 373 din
17 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Corneliac Elena, judecător la Judecătoria Sectorului
4 București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 8 mai 2008.
Nr. 492.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 371 din
17 aprilie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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Articol unic. — Doamna Gavrilescu Elena, judecător la Tribunalul București,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 8 mai 2008.
Nr. 493.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 372 din
17 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Dincă Gheorghe, judecător la Judecătoria Bălcești,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 mai 2008.
Nr. 494.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 368 din
17 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ianiț Constantin, judecător la Tribunalul Argeș, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ce
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București, 8 mai 2008.
Nr. 495.
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pentru eliberarea din funcție a unui procuror
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 369 din
17 aprilie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Blaj Șerban, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Oradea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

es

București, 8 mai 2008.
Nr. 496.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 370 din
17 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Matache Sandu, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Argeș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 mai 2008.
Nr. 497.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 318 din
27 martie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ghiță Georgeta Gabriela, procuror-șef al Biroului
pentru coordonarea activității în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează
din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 8 mai 2008.
Nr. 498.
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pentru eliberarea din funcție a unui procuror
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 336 din
10 aprilie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Balcan Constantin, procuror în cadrul Direcției
Naționale Anticorupție, nivel central, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
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București, 8 mai 2008.
Nr. 499.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 337 din
10 aprilie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Nica Dinu, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Prahova, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 8 mai 2008.
Nr. 500.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 368/14.V.2008
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 292 din
27 martie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Timiș Mihai Mircea, procuror la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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ORDIN
privind aprobarea Suplimentului nr. 3 al Catalogului oficial
al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007
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Văzând Referatul de aprobare nr. 131.230 din 22 aprilie 2008,
în baza prevederilor art. 31 alin. (1) și ale art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității,
comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea
soiurilor de plante,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și
completările ulterioare,

at

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

D

es

tin

Art. 1. — Se aprobă Suplimentul nr. 3 al Catalogului oficial al soiurilor de
plante de cultură din România pentru anul 2007, prezentat în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
București, 29 aprilie 2008.
Nr. 253.
ANEXĂ

S U P L I M E N T U L Nr. 3

al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România 2007
I. CEREALE
PORUMB — Zea mays L.
Denumirea
hibridului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Elixxir

2101

LG3355

2111

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal or
of cancellation

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Tipul hibridului
Forma H

Grupa de maturitate
FAO-Index Maturitas

2008

S

370

2008

S

350

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

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

LG3475

2111

Luxxus

Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal or
of cancellation

Observații
Other specific mentions

Comercializare
până la
Marketing till
(after deletion)

Tipul hibridului
Forma H

Grupa de maturitate
FAO-Index Maturitas

2008

S

470

2101

2008

S

440

PR37F73

2097

2008

S

420

PR38B12

2097

2008

S

290

II. PLANTE OLEAGINOASE
FLOAREA-SOARELUI — Helianthus annuus L.
Anul reînscrierii
(radierii)
Date of renewal or of
cancellation

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

ES Camila

2084

2008

HS

Leila

2084

2008

HT

2008

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

or

2090

Observații
Other specific mentions

rs
o

H (8) (25)

pe

Merano

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

el

Anul înregistrării
Date of listing

an

Menținătorul
Maintainer

fiz
i

RAPIȚĂ — Brassica napus L. partim.
Denumirea soiului
Variety Denomination

Observații
Other specific mentions

ce

Denumirea hibridului
Variety Denomination

a

III. PLANTE TUBERCULIFERE ȘI RĂDĂCINOASE

Akku

2072

2008

Ventura

2008

2008

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal
or of cancellation

ra

Anul înregistrării
Date of listing

ii
g

Menținătorul
Maintainer

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

rm

ăr

D m (2)

fo

D m (2)

in

Denumirea soiului
Variety Denomination

tu

ite

SFECLĂ DE ZAHĂR — Beta vulgaris L.

1013

Anul înregistrării
Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions

2008

D

es

tin

Dragotim

ex

Menținătorul
Maintainer

at

Denumirea soiului
Variety Denomination

cl

us

iv

IV. PLANTE FURAJERE

GHIZDEI — Lotus corniculatus L.

VII. SPECII LEGUMICOLE
ARDEI — Capsicum annuum L.
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Observații
Other specific mentions

Anul reînscrierii
Comercializare până
(radierii)
la
Date of renewal or of
Marketing till
cancellation
(after deletion)

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Arum

1033

2008

(30)

stm a

Buzău 10

1033

2008

(30)

tm a

Splendens

1033

2008

(29)

tm a

Grupa de maturitate
Maturity group

CEAPĂ — Allium cepa L.
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

DIN SĂMÂNȚĂ (Seed propagated varieties)
Arieșana

1034

2008

std a
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PĂTLĂGELE VINETE — Solanum melongena L.

Denumirea soiului
Variety
Denomination

Zaraza

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1033

2008

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

tm a

PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ — Petroselinum crispum (Miller)Nyman ex A.W. Hill convar. radicosum ( Alef.) Danert.
Denumirea soiului
Variety
Denomination

Arsem

Menținătorul
Maintainer

Anul înregistrării
Date of listing

1072

2008

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

std a

RIDICHI DE LUNĂ — Raphanus sativus L.var. radicola Pers.
Anul înregistrării
Date of listing

1072

2008

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

tm a

fiz
i

Rodica

Menținătorul
Maintainer

ce

Denumirea soiului
Variety Denomination

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

an

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

Anul înregistrării
Date of listing

rs
o

Menținătorul
Maintainer

pe

Denumirea soiului
Variety
Denomination

el

or

TOMATE — Lycopersicon lycopersicum(L.)Karsten ex Farw.

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

1033

2008

tm a

tu

Buzău 50

ite

a

PENTRU CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ (Fresh market)

Maratonus

1033

2008

ex a

ăr

2008

ex a

rm

1033

fo

Buzău 4

ii
g

ra

PENTRU INDUSTRIALIZARE (Industrial processing)

Buzoiana

1033

a

Comercializare până la
Marketing till
(after deletion)

Observații
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

td a

es

tin

at

2008

Anul reînscrierii (radierii)
Date of renewal or of
cancellation

D

LEGENDĂ:

Anul înregistrării
Date of listing

cl

Menținătorul
Maintainer

ex

Denumirea soiului
Variety
Denomination

us

iv

in

VARZĂ ALBĂ — Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef.var.capitata f.alba DC.

— sămânța soiului poate fi, pe de o parte, certificată ca „sămânță de bază” sau „sămânță certificată” ori verificată
ca „sămânță standard”;
H
— hibrid;
H S — hibrid simplu;
H T — hibrid trilinial.
Grupele de maturitate pentru legume:
ex — soiuri extratimpurii;
tm — soiuri timpurii;
stm — soiuri semitimpurii;
std — soiuri semitârzii;
td
— soiuri târzii.
La sfecla de zahăr:
m
— soiuri monogerme
Ploidia:
D
diploid
La sfecla de zahăr s-a specificat metoda de ameliorare astfel:
(2) 2nx2n diploid androsteril x diploid fertil
Alte simboluri:
(8) soiuri de toamnă;
(25) fără acid erucic;
(29) ardei gogoșar;
(30) ardei gras.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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L I S TA

menținătorilor soiurilor înregistrate în Suplimentul nr. 3
al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură
din România pentru anul 2007
Cod

Denumirea

Adresa

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști
Timișoara

Timișoara-300703
Calea Urseni nr. 32
Județul Timiș

1033

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Legumicultură Buzău

Buzău-120024
Str. Mesteacănului nr. 23
Județul Buzău

1034

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Legumicultură Iernut

Iernut-545100
Str. T. Vladimirescu nr. 4
Județul Mureș

1072

Societatea Comercială „UNISEM” — S.A. București

București-020071
Str. M. Eminescu nr. 57
Sectorul 2

2008

Danisco – A/S Maribo Seed

Hojbygardvej 14,
DK 4960 Holeby,
Denmark

2072

Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen

PO Box 1353, D-38358,
Schöningen
Germany

2084

Euralis Semences S.A.

Avenue Gaston Phoebus,
F-64231 Lescar Cedex,
France

2090

Raps Gbr Saatzucht

2097

Pioneer Hi-Bred Services GmbH

2101

R2n

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

1013

Pioneer Strasse Industriegelaende
A -7111 Parndorf
Austria

at

ex

cl

us

Avenue Saint Pierre, Site de
Bourran BP 3336, F-12033
RODEZ, CEDEX 09, France
P 115, F — 63203
Riom Cedex,
France

tin

Limagrain Verneuil Holding

D

es

2111

Lundsgaarder Weg 1,
D — 24977 Grundhof
Germany

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPTA,
„Licențierea personalului tehnic aeronautic”, ediția 3/2008
În temeiul prevederilor art. 4 lit. l) și m) și ale art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității
Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă
română

RACR-LPTA,

„Licențierea

personalului

tehnic

aeronautic”, ediția 3/2008, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

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

ce

Art. 2. — Procedurile și instrucțiunile specifice de aplicare a (CE) nr. 2.042/2003 privind menținerea navigabilității
prevederilor Reglementării aeronautice civile române RACR- aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor
LPTA se elaborează de către Regia Autonomă „Autoritatea aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu
Aeronautică Civilă Română” și se publică de către aceasta pe atribuții în domeniu, în conformitate cu procedurile Regiei
pagina web www.caa.ro, în termen de 3 luni de la data publicării Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 5. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Art. 3. — Licențele personalului tehnic aeronautic emise în României, Partea I.
conformitate cu ediția 2 a RACR-LPTA își păstrează valabilitatea
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
până la data expirării prevăzută în brevet.
ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței
Art. 4. — (1) Deținătorii licențelor de personal tehnic nr. 69/2003 pentru aprobarea Ediției 2/2003 a Reglementărilor
aeronautic cu calificare pe tipuri de produse aeronautice pentru aeronautice civile române privind licențierea personalului tehnic
care este aplicabilă RACR-LPTA ediția 3 pot solicita prelungirea aeronautic/RACR-LPTA, publicat în Monitorul Oficial al
perioadei de valabilitate în conformitate cu aceasta.
României, Partea I, nr. 101 din 18 februarie 2003, se abrogă.
(2) Deținătorii licențelor de personal tehnic aeronautic cu
Art. 6. — Direcția generală aviație civilă din cadrul
calificare pe tipuri de aeronave ce nu fac obiectul prezentei Ministerului Transporturilor și Regia Autonomă „Autoritatea
reglementări pot solicita conversia licenței deținute într-o licență Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la
emisă în baza anexei III (Partea 66) la Regulamentul Comisiei îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

ANEXĂ

an

el

or

București, 5 mai 2008.
Nr. 577.

pe

rs
o

R E G L E M E N TA R E A
aeronautică civilă română RACR-LPTA, „Licențierea personalului tehnic aeronautic civil”, ediția 3/2008
Licența de personal tehnic aeronautic — mențiunea de
recunoaștere a unei calificări, care este înscrisă pe un brevet,
constituindu-se ca parte integrantă a acestuia, atestând atât
condițiile, drepturile și/sau limitările proprii calificării, cât și
termenul de valabilitate pentru exercitarea drepturilor
specificate.
Revocarea licenței — retragerea de către AACR a licenței de
personal tehnic aeronautic. Toate drepturile acordate prin licența
astfel revocată sunt retrase.
Suspendarea licenței — retragerea temporară, totală sau
parțială, pentru o perioadă de maximum 12 luni, de către AACR
a drepturilor acordate prin licența de personal tehnic aeronautic.
Acestea pot fi restabilite atunci când circumstanțele ce au dus la
suspendare sunt corectate sau la încheierea perioadei de
suspendare stabilită de AACR.
Întreținere — lucrarea sau combinația de lucrări de: reparație
capitală, reparație, inspecție, înlocuire, modificare sau
remediere a unui defect pentru o aeronavă sau component de
aeronavă.
Organizație de întreținere — organizația înregistrată ca
entitate juridică sau compartimentul unei astfel de organizații,
care desfășoară activități de întreținere.
Autorizat — autorizat de către AACR în mod direct sau în
conformitate cu o procedură aprobată de AACR.
Personal tehnic aeronautic — personal tehnic abilitat să
execute și să certifice lucrări de întreținere la aeronave și
componentele acestora.

D

es

tin

at
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us

iv
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rm
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ăr
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I.1. Aplicabilitate
a) Prezenta reglementare cuprinde cerințele și condițiile
obligatorii pentru licențierea personalului tehnic aeronautic care
certifică lucrările de întreținere efectuate la următoarele categorii
de produse aeronautice:
a1) aeronave care sunt menționate în anexa II la
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE)
nr. 216/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 79 din 19 martie 2008;
a2) aeronave, altele decât avioane și elicoptere;
a3) componente de aeronavă.
b) Prezenta reglementare se aplică și inspectorilor Autorității
Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, care
solicită licență de personal tehnic aeronautic, în conformitate cu
prevederile prezentei reglementări, în vederea realizării activității
de inspecție a lucrărilor de întreținere tehnică la aeronavele
civile.

tu

ite

a

CAPITOLUL I
Generalități

I.2. Efectivitate
După data intrării în vigoare a prezentei reglementări
licențierea ca personal tehnic aeronautic sau prelungirea
valabilității licenței pentru categoriile de produse aeronautice
menționate la pct. I.1 lit. a) se va face în conformitate cu
cerințele prezentei reglementări.
I.3. Definiții și abrevieri
Brevet — documentul în care se fac mențiunile privind licența
și calificările, care atestă deținătorului drepturile conferite de
acestea.
Calificare — mențiunea înscrisă pe un brevet,
constituindu-se ca parte integrantă a acestuia, care atestă atât
capabilitatea unei persoane de a exercita o anumită funcție, cât
și condițiile, drepturile și/sau limitările proprii.

CAPITOLUL II
Condiții generale privind licențierea personalului
tehnic aeronautic
II.1. Cererea și emiterea licențelor
a) Cererea de examinare teoretică și practică a personalului
tehnic
aeronautic,
în
vederea
obținerii/prelungirii
valabilității/modificării unei licențe de personal tehnic aeronautic,
trebuie făcută în forma și conform procedurilor AACR.
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c2) — deținătorul licenței nu mai îndeplinește condițiile
prevăzute în cap. III;
c3) — deținătorul licenței sau angajatorul acestuia nu își
poate îndeplini îndatoririle privind plățile legal datorate către
AACR.
II.4. Valabilitatea licențelor
a) Licența inițială se acordă de către AACR pentru o perioada
de 12 luni.
b) Prelungirea valabilității licenței, în condițiile prevăzute la
pct. III.7, poate fi făcută de către AACR pentru maximum 24 de
luni.
c) În cazul în care deținătorul licenței de personal tehnic
aeronautic nu a solicitat prelungirea valabilității acesteia în
termenul prevăzut la pct. III.7 lit. a), la data expirării perioadei
prevăzute în licență aceasta își încetează valabilitatea. La
cererea solicitantului, AACR îi poate reînnoi valabilitatea
calificărilor deținute în condițiile prezentei reglementări.
II.5. Condiții de suspendare a licenței de personal tehnic
aeronautic
a) Licența de personal tehnic aeronautic poate fi suspendată
de către AACR dacă :
a1) — deținătorul nu mai îndeplinește condițiile în care i-a
fost emisă licența conform prevederilor cap. III;
a2) — deținătorul nu a anunțat în scris AACR pierderea, furtul
sau distrugerea brevetului în termen de 15 zile lucrătoare de la
producerea evenimentului;
a3) — deținătorul nu a anunțat în scris AACR cu privire la
orice modificare a datelor privind numele și adresa acestuia sau
a angajatorului acestuia, în termen de 30 de zile de la
modificare;
a4) — deținătorul este implicat în cercetări cu caracter
administrativ, civil sau penal pentru fapte legate de drepturile
conferite de licența sa;
a5) — deținătorul efectuează activități conform drepturilor
conferite de licență, sub influența alcoolului sau drogurilor;
a6) — deținătorul se prezintă la examenele practice pentru
obținerea sau prelungirea valabilității licenței sub influența
băuturilor alcoolice sau drogurilor;
a7) — deținătorul refuză să se supună testelor legale pentru
determinarea alcoolemiei sau drogurilor;
a8) — activitatea desfășurată de către deținătorul de licență
conform
drepturilor
conferite
de
aceasta
este
necorespunzătoare, dacă prin aceasta a fost afectată siguranța
zborurilor;
a9) — săvârșirea de către deținătorul sau solicitantul unei
licențe de personal tehnic aeronautic a faptelor prevăzute la
pct. II.11 lit. e) atrage anularea examenelor și suspendarea
licenței până la 12 luni.
b) Suspendarea licenței devine efectivă din momentul
producerii oricăreia dintre situațiile de la pct. a1), a4)—a9), iar
pentru situațiile prevăzute la pct. a2) —a3), după expirarea
termenelor respective.
c) În oricare dintre situațiile prevăzute la lit. a), cu excepția
pct. a2), deținătorul este obligat să se prezinte la AACR pentru
consemnarea în brevet a suspendării licenței.
d) Perioadele de suspendare a licenței de personal tehnic
aeronautic sunt stabilite de către AACR astfel:
— pentru faptele prevăzute la lit. a) pct. a5)—a7) licența se
suspendă pe o perioadă de 12 luni;
— pentru faptele prevăzute la lit. a) pct. a8) licența se
suspendă pe o perioadă de 6 luni.
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b) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la cap. III
și a achitat la AACR tarifele stabilite conform dispozițiilor în
vigoare are dreptul să primească licența și calificările
corespunzătoare, în forma stabilită de AACR.
c) Licența de personal tehnic aeronautic și calificările
corespunzătoare sunt emise numai de către AACR, dar
activitățile concrete privind organizarea examenelor și
examinarea solicitanților pot fi delegate, parțial sau în întregime,
altor agenți aeronautici civili autorizați de către AACR.
d) Persoana căreia i-a fost revocată licența are dreptul să
solicite o nouă licență numai după 12 luni de la data revocării
acesteia.
e) Brevetul de personal tehnic aeronautic este eliberat odata
cu licența inițială și aparține deținătorului acestuia, iar drepturile
conferite de acesta pot fi exercitate numai în conformitate cu
prevederile prezentei reglementări și cu reglementările
aeronautice în vigoare.
II.2. Eligibilitate
a) Condițiile care trebuie îndeplinite de către un solicitant
pentru ca AACR să emită o licență de personal tehnic aeronautic
sunt următoarele:
a1) — să aibă vârsta minimă de 20 de ani împliniți;
a2) — să fie capabil să citească, să scrie și să comunice la
un nivel satisfăcător în limba în care sunt scrise documentația
tehnică și procedurile organizației de întreținere, care sunt
necesare pentru susținerea activității tehnice la care îi dă dreptul
licența respectivă, cu calificările aferente;
a3) — să îndeplinească condițiile specifice privind pregătirea
teoretică și experiența practică necesare obținerii licenței
conform pct. III.4 și III.5;
a4) — să demonstreze că posedă competența necesară
exercitării drepturilor conferite prin licența solicitată în
conformitate cu pct. III.6;
a5) — să îndeplinească condițiile de sănătate necesare
domeniului de activitate pentru care a solicitat licența, aceasta
dovedindu-se prin viza emisă de cabinetul medical al
angajatorului acestuia pe cererea de examinare teoretică și
practică.
b) Solicitantul/deținătorul de licență de personal tehnic
aeronautic trebuie să demonstreze că își desfășoară activitatea
într-o organizație de întreținere autorizată, prin dovezi conforme
cu legislația în vigoare, și să aibă recomandarea organizației
respective pe cererea de examinare.
II.3. Licențe temporare
a) AACR poate prelungi valabilitatea unei licențe fără
aplicarea prevederilor pct. III.7, unei persoane căreia i-a expirat
valabilitatea licenței în următoarele condiții:
a1) — deținătorul să solicite în scris la AACR prelungirea
valabilității licenței înaintea expirării acesteia, cu justificarea
motivelor care îl împiedică să urmeze procedura de la pct. II.2;
a2) — deținătorul să facă dovada că își desfășoară în
continuare activitatea în limitele drepturilor acordate de licență
și calificările pe care le posedă;
a3) — deținătorul să facă dovada achitării tarifelor
corespunzătoare perioadei de prelungire solicitate.
b) AACR poate prelungi valabilitatea unei licențe în situația
de la lit. a) cu maximum 120 de zile calendaristice.
c) AACR nu va lua în considerație solicitările făcute în
conformitate cu lit. a), dacă solicitantul este în una din
următoarele situații:
c1) — licența este suspendată sau revocată;
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b) Persoana posesoare a brevetului cu licență de personal
tehnic aeronautic trebuie să fie capabilă să îl poată prezenta
pentru verificare la solicitarea reprezentanților organelor
competente (Ministerul Transporturilor, AACR etc.), în timpul
exercitării drepturilor conferite de licență.
II.9. Înlocuirea brevetelor pierdute sau distruse
a) AACR emite un duplicat al unui brevet pierdut sau distrus,
dacă deținătorul acestuia:
a1) — face o cerere în scris în acest sens, însoțită de o
fotografie 3/4 cm; și
a2) — face dovada publicării pierderii brevetului; sau
a3) — face dovada distrugerii brevetului; și
a4) — achită tarifele stabilite pentru emiterea duplicatului.
b) Emiterea duplicatului se face în termen de 10 zile
lucrătoare de la data îndeplinirii condițiilor de la lit. a).
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II.10. Licențierea persoanelor străine
O persoană care nu deține cetățenia română sau care, fiind
cetățean român, nu are domiciliul ori reședința permanentă în
România poate obține licența de personal tehnic aeronautic,
precum și revalidarea sau reînnoirea acesteia, în conformitate
cu RACR-LPTA, dacă AACR constată că această licență este
necesară pentru întreținerea unor aeronave înmatriculate în
România sau este în beneficiul unui agent aeronautic civil
român.
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II.11. Proceduri generale de examinare
a) Pentru obținerea unei licențe, prelungirea valabilității
acesteia sau obținerea de calificări suplimentare, solicitantul
trebuie să susțină :
a1) — examene teoretice;
a2) — examene practice.
b) Examenele teoretice se susțin în scris, sub supravegherea
examinatorilor numiți de AACR, pe bază de chestionare cu
răspunsuri multiple. Pentru promovare trebuie să se obțină
minimum 70%.
c) Examenele practice se susțin sub supravegherea unor
examinatori care pot fi inspectori de navigabilitate desemnați de
AACR sau alte persoane posesoare de licență de personal
aeronautic, acceptate de către AACR pentru acest scop.
d) Pentru promovarea unui examen practic, persoana
examinată trebuie să obțină calificativul „satisfăcător”.
e) Este interzis ca o persoană care se prezintă la examenele
desfășurate pentru obținerea licenței de personal tehnic
aeronautic să comită următoarele fapte:
e1) — să utilizeze în timpul examenelor materiale informative
fără aprobarea examinatorului;
e2) — să modifice chestionarele sau subiectele de examen;
e3) — să facă schimb de informații, verbal sau în scris, în
timpul examenului cu alte persoane, fără aprobarea
examinatorului;
e4) — să participe sau să favorizeze intenționat producerea
faptelor prevăzute la pct. e1), e2) și e3).
f) Săvârșirea faptelor menționate la lit. e) de către solicitantul
licenței inițiale determină anularea examenelor și interdicția de
a se prezenta din nou la examinare pentru următoarele 12 luni.
g) Persoana care nu a promovat examenele în condițiile
prevăzute la lit. b) sau c) poate solicita reexaminarea, după
trecerea a 30 de zile calendaristice de la data examenelor
nepromovate, în cadrul tarifului plătit inițial.
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e) Constatarea faptelor prevăzute la lit. a) pct. a6) și a9) se
face de către AACR și se consemnează într-un proces-verbal. O
copie a acestuia împreună cu hotărârea de suspendare se va
înmâna persoanei în cauză în termen de 5 zile de la data
constatării faptelor. De asemenea, AACR va comunica
angajatorului numele persoanei, fapta respectivă și hotărârea
luată.
f) Constatarea faptelor prevăzute la pct. a4), a5), a7) și a8)
revine angajatorului, care este obligat să ia de îndată măsurile
corespunzătoare și să înștiințeze AACR despre aceasta.
g) În situațiile prevăzute la lit. a) pct. a1)—a3), în cazul în
care deținătorul licenței de personal tehnic aeronautic nu a
remediat situația care a condus la suspendarea licenței în
termen de 24 de luni, aceasta va fi revocată de către AACR. În
situațiile prevăzute la lit. a) pct. a5)—a9), în cazul în care până
la încetarea perioadei de suspendare deținătorul licenței de
personal tehnic aeronautic nu a remediat situația care a condus
la suspendarea licenței, aceasta va fi revocată de AACR.
II.6. Condiții de revocare a licenței de personal tehnic
aeronautic
a) Licența de personal tehnic aeronautic poate fi revocată de
AACR dacă:
a1) — a trecut mai mult de un an de la data expirării
perioadei de valabilitate;
a2) — deținătorul a înscris date false în documentele
înaintate către AACR, în legătură cu obținerea licenței,
prelungirea valabilității acesteia sau calificări suplimentare;
a3) — deținătorul a modificat fraudulos datele înscrise în
brevet cu scopul de a obține drepturi suplimentare;
a4) — deținătorul a multiplicat sau reprodus brevetul, în parte
sau în întregime, cu scopuri frauduloase.
b) Revocarea licenței devine efectivă din momentul
producerii oricăreia dintre situațiile prevăzute la pct. a2)—a4),
iar pentru situația prevăzută la pct. a1), după expirarea
termenului respectiv.
c) Constatarea faptelor prevăzute la paragraful a) pct. a2)—
a4) se face de AACR și se consemnează într-un proces-verbal.
O copie a acestuia, împreună cu hotărârea de revocare, se va
înmâna persoanei în cauză în termen de 5 zile lucrătoare de la
data constatării faptelor. De asemenea, AACR va comunica
angajatorului numele persoanei, fapta respectivă și hotărârea
luată.
II.7. Modificarea datelor
a) Cererea privind modificarea datelor personale legate de
licența de personal tehnic aeronautic împreună cu brevetul
trebuie transmise în scris către AACR și însoțite de toate
documentele relevante pentru efectuarea modificărilor. Acestea
vor fi înapoiate deținătorului după verificarea lor.
b) AACR va efectua modificările corespunzătoare în termen
de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea cererii, dacă
constată că acestea sunt motivate.
c) AACR poate refuza efectuarea modificărilor în cazul în
care nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la lit. a).
În acest caz, termenul prevăzut la lit. b) se prelungește
corespunzător.
II.8. Păstrarea brevetului
a) Persoana care deține brevet cu licență de personal tehnic
aeronautic este obligată să îl păstreze în condiții care să
preîntâmpine deteriorarea, pierderea sau furtul acestuia și să îl
aibă asupra sa sau în apropierea locului unde își exercită
drepturile conferite de licență.
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III.1. Licența și calificarea — clasificare și drepturi
a) Licența acordată în conformitate cu prezenta reglementare
dă posesorului dreptul de a certifica aeronavele sau
componentele lor ca navigabile, după orice lucrare de întreținere
incluzând reparația autorizată, modificarea, instalarea, inspecția,
testarea, și de a semna certificatul de punere în serviciu.
Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta
reglementare poate primi una sau mai multe licențe de personal
tehnic aeronautic, în categoriile următoare:
a1) LPT-G: personal tehnic aeronautic licențiat pentru
certificarea lucrărilor de întreținere, inclusiv reparații sau
modificări la orice aeronavă cu masa maximă de decolare până
la 5.700 kg;
a2) LPT-T: personal tehnic aeronautic licențiat pentru
certificarea lucrărilor de întreținere, inclusiv reparații sau
modificări la aeronave cu masa maximă de decolare de sau
peste 5.700 kg;
a3) LPT-L: personal tehnic aeronautic licențiat pentru
certificarea lucrărilor de întreținere la componentele unei
aeronave, instalații de forță sau elice, inclusiv reparații sau
modificări ale acestora și care nu necesită cunoașterea în
întregime a aeronavei, instalației de forță sau elicei.
b) Licențele tip G și T se referă la aeronava în întregime și pot
avea următoarele clase:
b1) — clasa A pentru structura, instalația de forță, elicele,
sistemele și componentele aeronavei, cu excepția celor definite
de clasificarea ATA-100 în cap. 22, 23, 31 și 34.
b2) - clasa B pentru sistemele și componentele aeronavei
definite de clasificarea ATA-100 în cap. 22, 23, 24, 31, 33, 34,
35, 74, 77 și, după caz, 73, 76, 80.
c) Calificările pe tipuri de aeronave pot fi obținute, pentru
fiecare tip de licență, în următoarele grupe:
c1) — pentru licențele tip G și T :
1. avioane cu motor turbină;
2. avioane cu motor cu piston;
3. elicoptere cu motor turbină;
4. elicoptere cu motor piston;
5. alte categorii de aeronave.
Pentru fiecare grupă solicitantul trebuie să menționeze tipul
sau tipurile concrete de aeronave pentru care se solicită
calificarea.
c2) — pentru licențele de tip L se acordă calificări specifice
lucrărilor executate de solicitant, corespunzător sistemelor,
componentelor sau activităților executate.
d) Posesorul unei licențe tip G are dreptul de a certifica
punerea în serviciu a unei aeronave cu masa maximă de
decolare până la 2.700 kg, fără a fi autorizat de o organizație de
întreținere, dacă aeronava este utilizată exclusiv pentru
transporturi în interes propriu.
Pentru aeronavele ultraușoare și baloanele cu maximum 5
locuri, întreținerea la linie poate fi executată de pilot, pe baza
licenței de pilot și a calificărilor corespunzătoare, fără ca acesta
să dețină licență de personal tehnic aeronautic civil de tip
LPT-G.
e) Cu excepția situațiilor prevăzute la pct. III.1 d) și III.2,
deținătorul unei licențe de personal tehnic aeronautic emise în
conformitate cu prezenta reglementare are dreptul să certifice

punerea în serviciu, după lucrările de întreținere, pentru o
aeronavă în întregime, structura acesteia, instalația de forță,
elicele, sistemele sau componentele acestora, în limitele
autorizării acordate de organizația de întreținere autorizată în
care își desfășoară activitatea.
f) Cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta
reglementare, AACR poate emite licențe în orice combinație
privind tipurile, clasele și grupele de calificări.
g) Numărul calificărilor care pot fi obținute nu este limitat, cu
condiția ca solicitantul/deținătorul să demonstreze îndeplinirea
cerințelor din prezenta reglementare pentru fiecare calificare în
parte.
h) Personalul tehnic aeronautic autorizat pentru lucrări în
domeniile procese speciale (sudori), control nedistructiv
(NDT/NDI) sau laboratoare de analize fizico-chimice ale
produselor pentru aviația civilă nu este obligat să posede licențe
de tip L. AACR poate stabili și alte domenii de activitate
exceptate de la cerințele prevăzute la pct. III.1 a3).
III.2. Limite în exercitarea drepturilor conferite prin
licența de personal tehnic aeronautic
a) Deținătorul unei licențe de tip G sau T cu calificări
corespunzătoare nu are dreptul:
a1) — să certifice punerea în serviciu a unei aeronave, dacă
organizația de întreținere în care își desfășoară activitatea nu
este autorizată corespunzător;
a2) — să certifice punerea în serviciu, după o reparație
majoră sau o modificare majoră a instalației de forță, a elicelor,
structurii, sistemelor sau a componentelor aeronavei pentru care
are calificare, dacă organizația de întreținere în care își
desfășoară activitatea nu este autorizată pentru aceste tipuri de
lucrări;
a3) — să își exercite drepturile conferite de licență dacă nu
înțelege și nu aplică curent în activitatea sa procedurile și
instrucțiunile care determină menținerea navigabilității
aeronavelor pentru care posedă calificări.
b) Deținătorul unei licențe de tip L nu are dreptul:
b1) — să certifice punerea în serviciu a unei aeronave în
întregime;
b2) — să certifice punerea în serviciu a unui component sau
sistem aparținând unei aeronave, instalații de forță sau elice
pentru care nu deține licență și calificare.
III.3. Condiții de sănătate
a) Personalului tehnic aeronautic licențiat conform prezentei
reglementări nu îi este permis să își exercite drepturile conferite
de licența respectivă dacă știe sau bănuiește că starea sa de
sănătate poate să îi afecteze capacitatea sau îndemânarea în
îndeplinirea acestor drepturi.
b) Organizația de întreținere care folosește personal tehnic
aeronautic licențiat conform prezentei reglementări este
răspunzătoare pentru menținerea stării de sănătate a acestuia
atât sub aspect fizic, cât și psihic, la un nivel care să nu îi
afecteze capacitatea sau îndemânarea de a executa lucrările
pe care, conform licenței, are dreptul să le execute.
c) În cazul în care AACR are incertitudini cu privire la starea
corespunzătoare de sănătate a unui solicitant/deținător de
licență de personal tehnic aeronautic, are dreptul de a solicita un
aviz suplimentar de la medicul AACR sau al angajatorului,
înainte de emiterea sau prelungirea valabilității licenței
respective.

ce

CAPITOLUL III
Condiții specifice privind licențierea personalului
tehnic aeronautic
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a3) categoria L: minimum 2 ani. Dacă în această perioadă
solicitantul a absolvit cursuri de pregătire aprobate/acceptate de
AACR în domeniile specifice licenței solicitate, perioada poate fi
redusă până la un an.
b) Pentru obținerea unei calificări, așa cum se prevede la
pct. III.1.c1), un solicitant trebuie să dețină experiență practică
directă în întreținerea aeronavei, inclusiv a instalației de forță,
elicelor, sistemelor sau componentelor acestora, astfel:
— minimum un an pentru licența tip G, experiența trebuind
să fie recentă;
— minimum 2 ani pentru licența tip T, din care minimum un
an experiență recentă;
— minimum un an pentru licența tip L, experiența trebuind
să fie recentă.
c) Experiența practică dobândită în afara domeniului aviației
civile poate fi luată în considerare în măsura în care poate fi
echivalată cu cerințele prevăzute de prezenta reglementare, dar
ea trebuie completată cu experiența practică în domeniul aviației
civile, în funcție de licența solicitată.
d) Pentru prelungirea valabilității licenței în una dintre
categoriile următoare, deținătorul trebuie să îndeplinească
următoarele condiții privind experiența practică:
d1) categoria G: minimum 6 luni experiență practică în
ultimii 2 ani în domeniile pentru care posedă licența și calificarea
respectivă.
d2) categoria T: minimum 12 luni experiență practică în
ultimii 2 ani în domeniile pentru care posedă licența și calificarea
respectivă.
d3) categoria L: minimum 6 luni experiență practică în
ultimul an în domeniile pentru care posedă licența și calificarea
respectivă.
e)
Pentru
inspectorii
AACR
care
solicită
obținerea/prelungirea/modificarea licenței de personal tehnic
aeronautic, se poate lua în considerare ca experiență practică și
experiența dobândită în activitatea de supraveghere/inspecție a
organizațiilor de întreținere autorizate.
III.6. Modalități de determinare a competenței
profesionale
a) Solicitantul licenței de personal tehnic aeronautic (cu
calificările respective) trebuie să demonstreze competență
profesională pentru realizarea lucrărilor de întreținere
corespunzătoare licenței solicitate, prin promovarea atât a
examenelor teoretice, cât și a celor practice, în conformitate cu
prevederile prezentei reglementări.
b) Pentru prelungirea valabilității licenței de personal tehnic
aeronautic, deținătorul trebuie să demonstreze competență
profesională în conformitate cu lit. a).
c) AACR poate prelungi valabilitatea unei licențe de personal
tehnic aeronautic numai pe baza examenelor teoretice dacă :
c1) deținătorul licenței demonstrează că în ultimele 12 luni a
executat activități în conformitate cu drepturile acordate de
licența pe care o posedă; sau
c2) organizația de întreținere autorizată unde își desfășoară
activitatea solicitantul furnizează o declarație pe propria
răspundere, din care rezultă că deținătorul licenței în cauză a
desfășurat în ultimele 12 luni activități în conformitate cu licența
respectivă.
III.7. Prelungirea valabilității
a) În vederea menținerii continuității unei licențe de personal
tehnic aeronautic, deținătorul trebuie să solicite prelungirea
valabilității acesteia în condițiile de pregătire teoretică și
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III.4. Pregătirea teoretică
a) Personalul tehnic aeronautic care solicită acordarea/
prelungirea valabilității unei licențe conform prezentei
reglementări trebuie să demonstreze prin examinare că deține
nivelul de pregătire teoretică satisfăcător, stabilit de către AACR,
necesar pentru exercitarea drepturilor acordate de licența
respectivă.
b) Pregătirea teoretică va fi apreciată de către AACR ca
satisfăcătoare, dacă în urma examinării prin teste din modulele
categoriei de licență care se emite sau căreia i se prelungește
valabilitatea solicitantul demonstrează că posedă atât
cunoștințele teoretice de bază, cât și pe cele direct legate de
complexitatea lucrărilor pe care le execută, în virtutea drepturilor
acordate de licența respectivă și de calificarea corespunzătoare,
în condițiile prevăzute la pct. II.11.
c) Cerințele privind nivelul pregătirii teoretice și modulele de
examinare aplicabile fiecărei categorii de licență, precum și
cerințele suplimentare, după caz, privind clasele și grupele de
licență sunt stabilite de către AACR conform pct. III.8.
d) Pentru obținerea calificărilor, solicitantul trebuie să
demonstreze, înaintea susținerii examenelor teoretice la AACR,
că și-a însușit cunoștințele teoretice specifice fiecărei calificări
solicitate, prin cursuri de pregătire într-un sistem organizat (la
proiectantul sau producătorul tehnicii de aviație respective, în
organizații de pregătire autorizate/acceptate de AACR pentru
pregătirea de tip, în organizații de întreținere autorizate pentru
pregătirea de tip etc.) și să furnizeze documente doveditoare.
e) Pentru solicitanții care dețin diplome de studiu în domeniul
aeronautic, mecanic sau electronic de la universități sau de la
alte instituții de învățământ superior acceptate de AACR,
examenele cerute conform lit. a) pot fi parțial sau total
echivalate.
f) AACR poate lua în considerare pregătirea teoretică de
bază efectuată de către un solicitant în activitatea sa anterioară
în instituții de învățământ civile sau militare, organizații de aviație
civilă sau unități militare de aviație.
g) AACR poate solicita o pregătire suplimentară în cazurile
prezentate la lit. f), pentru a se asigura că solicitantul și-a însușit
toate cunoștințele teoretice de bază necesare activităților de
întreținere din aviația civilă.
III.5. Experiența practică
a) Pentru obținerea licenței de personal tehnic aeronautic în
una dintre categoriile specificate la pct. III.1.a), solicitantul
trebuie să dețină experiență practică în domeniile pentru care
solicită licență, astfel:
a1) categoria G: minimum 4 ani, pentru obținerea unei
licențe cu drepturi privind punerea în serviciu a aeronavei în
întregime, a instalațiilor de forță, elicelor, sistemelor sau
componentelor acestora.
Această perioadă poate fi redusă până la 2 ani, dacă
solicitantul demonstrează că a absolvit cursuri de pregătire de
bază în domeniul aeronautic într-o instituție de învățământ
autorizată în domeniu.
a2) categoria T: minimum 5 ani, pentru obținerea unei
licențe cu drepturi privind punerea în serviciu a aeronavei în
întregime, a instalațiilor de forță, elicelor, sistemelor sau
componentelor acestora.
Această perioadă poate fi redusă până la 3 ani, dacă
solicitantul demonstrează că a absolvit cursuri de pregătire de
bază în domeniul aeronautic într-o instituție de învățământ
autorizată în domeniu.
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modificare a licenței, cu respectarea cerințelor prevăzute de
prezenta relgementare.
III.8. Dispoziții finale
AACR va dezvolta o procedură internă care să cuprindă
minimum următoarele elemente:
— formularul de cerere pentru examinarea teoretică și
practică în vederea obținerii licenței de personal tehnic
aeronautic, precum și instrucțiunile de completare a acestuia;
— modelul brevetului de personal tehnic aeronautic, tipurile
de ștampile aplicate, precum și instrucțiunile de completare a
acestuia;
— cerințe și niveluri pentru cunoștințele de bază, necesare
pentru obținerea licenței de personal tehnic aeronautic.
După elaborare, procedura va fi făcută publică prin
intermediul paginii de internet oficiale a AACR.
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experiență practică prevăzute la pct. III.4 și III.5. Cererea privind
prelungirea valabilității licenței, împreună cu toate informațiile
necesare, trebuie transmisă la AACR cu minimum 15 zile
lucrătoare înaintea expirării valabilității licenței respective.
b) AACR prelungește valabilitatea unei licențe de personal
tehnic aeronautic numai dacă au fost îndeplinite toate cerințele
privind promovarea examenelor teoretice și practice prevăzute de
prezenta reglementare sau în condițiile prevăzute la pct. III.6. c).
c) Cu ocazia prelungirii valabilității unei licențe de personal
tehnic aeronautic, AACR poate limita drepturile conferite de
aceasta dacă constată că nu sunt îndeplinite în totalitate
cerințele prevăzute de prezenta reglementare.
d) Deținătorul unei licențe de personal tehnic aeronautic are
dreptul să solicite odată cu prelungirea valabilității acesteia orice
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DECIZIE
privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
nr. 31/2006 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile editorilor
pentru a putea participa la negocierea protocolului de repartizare a remunerației compensatorii
pentru copia privată
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Văzând Referatul Direcției registre, gestiune colectivă și relații publice nr. SDG/1.086 din 7 mai 2008,
având în vedere dispozițiile art. 1072 alin. (11) teza a treia din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura
personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

at

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:
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Articol unic. — Decizia directorului general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor nr. 31/2006 privind stabilirea
condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile
editorilor pentru a putea participa la negocierea protocolului de
repartizare a remunerației compensatorii pentru copia privată,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din
9 martie 2006, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) au evidența operelor scrise editate, pe titluri, cu ISBN sau
ISSN, pentru fiecare membru al asociației.”
2. La articolul 5, alineatele (1) și (3) vor avea următorul
cuprins:
„Art. 5. — (1) Sumele reprezentând remunerația
compensatorie pentru copia privată, încasate de asociațiile

editorilor în numele și pentru aceștia de la organismul de
gestiune colector, nu pot fi utilizate decât pentru repartizarea
către acei editori, membri ai asociațiilor, care îndeplinesc
condițiile prevăzute la art. 1 lit. b) și c). Repartizarea acestor
sume către editori se va face de către asociații, conform legii și
hotărârii individuale a editorilor membri.
..............................................................................................
(3) În cazul în care, începând cu data de 1 ianuarie 2009, se
constată nedepunerea Raportului și/sau nepublicarea lui pe
pagina de internet de către o asociație, în termenul prevăzut la
alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va informa
în scris organismul de gestiune colector unic, iar respectiva
asociație va pierde dreptul de a participa la negocierile pentru
anul următor.”

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Rodica Pârvu
București, 7 mai 2008.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

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

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

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

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

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
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 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
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 ART ADVERTISING — S.R.L.
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 CALLIOPE — S.R.L.
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 DIFSTARPRESS — S.R.L.
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 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)
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