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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
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Având în vedere faptul că prin modificările aduse titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății
și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, a fost creată posibilitatea pentru beneficiari
de a opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar,
ținând seama de faptul că până în acest moment cuantumul sumelor ce urmează a fi acordate persoanelor care și-au
manifestat opțiunile de acordare a despăgubirilor în numerar depășește resursele financiare alocate din dividendele aferente
acțiunilor deținute de stat la Fondul „Proprietatea”,
în vederea demarării în regim de urgență a procesului de plată a despăgubirilor în numerar și pentru asigurarea resurselor
financiare,
pentru a asigura o necesitate socială și pentru eliminarea riscului promovării unor acțiuni în justiție împotriva statului
român,
în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Articol unic. — Titlul VII „Regimul stabilirii și plății
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și
justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 141, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Sursele de finanțare a acordării despăgubirilor în
numerar de către Direcție se asigură, până la listarea
S.C. Fondul Proprietatea — S.A., din dividendele aferente
acțiunilor deținute de stat la Fondul «Proprietatea» și în

2. La articolul 141, după alineatul (4) se introduc două

noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
„(5) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei și
Finanțelor pentru aplicarea prezentei legi se transferă, la
solicitarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților,
în bugetul acesteia.
(6)

Activitățile

despăgubirilor

se

privind

evidența

realizează

prin

contabilă

și

plata

compartimentele

de

specialitate din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea
Proprietăților.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea
Proprietăților,
Ingrid Zaarour
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 21 mai 2008.
Nr. 62.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor
la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte,
precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior
al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea
obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii
la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
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Având în vedere că începând din anul 2007 Consiliul Superior al Magistraturii a devenit membru al Rețelei Europene a
Consiliilor Judiciare (RECJ), asociație internațională cu scop nelucrativ de utilitate internațională ce are ca atribuții principale
furnizarea de informații privind independența justiției, de expertiză și propuneri în acest sens către instituțiile Uniunii Europene și
către alte organizații naționale și internaționale, schimbul de experiență în legătură cu organizarea și funcționarea sistemelor
judiciare din diferite state membre ale Uniunii Europene,
ținând cont de faptul că începând din anul 2007 Institutul Național al Magistraturii a devenit membru cu drepturi depline
al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), asociație internațională cu scop nelucrativ constituită de către instituțiile de
formare a magistraților din Uniunea Europeană în scopul cooperării pentru identificarea nevoilor comune de formare, pentru
realizarea unui schimb de experiență în materie de formare judiciară, pentru identificarea unor programe și metode noi de formare,
în special prin utilizarea tehnologiei moderne, pentru coordonarea programelor de formare ale membrilor săi,
luând în considerare necesitatea achitării de către cele două instituții a cotizațiilor, necesitate ce decurge din calitatea lor de
membre ale respectivelor asociații, precum și faptul că plata cotizațiilor aferente acestor statute trebuie efectuată în cel mai scurt timp,
având în vedere că, pe de o parte, neplata contribuției financiare duce atât la pierderea dreptului de vot al Consiliului
Superior al Magistraturii în cadrul RECJ, cât și la imposibilitatea promovării reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii în
organele de conducere ale RECJ și că, pe de altă parte, neplata contribuției financiare datorate de Institutul Național al Magistraturii
duce la pierderea chiar a calității sale de membru al EJTN,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

1. La anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale
interguvernamentale la care România este membră”, la
punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la
care România a aderat în baza aprobărilor date de
conducerea ministerelor și a altor instituții centrale”, după
poziția 50 se introduc două noi poziții, pozițiile 51 și 52, cu
următorul cuprins:
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Art. I. — Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale
interguvernamentale la care România este parte, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august
1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și
completările ulterioare, se completează după cum urmează:

51

Rețeaua Europeană a
Consiliilor Judiciare
(RECJ)

52

Rețeaua Europeană
de Formare Judiciară
(EJTN)

Anul
înființării

Anul
aderării
României

Bruxelles

2004

2007

Consiliul Superior al Magistraturii

România participă din
anul 2007

Bruxelles

2003

2007

Institutul Național al Magistraturii

România participă din
anul 2007”

at

Denumirea organizației

Sediul

Instituția română care coordonează relațiile cu
organizația internațională respectivă

Explicații

D

es

tin

„Nr.
crt.

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale”, după ultimul subcapitol „Academia Română” se
introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:
„Consiliul Superior al Magistraturii
1

(RECJ) Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare

euro

echivalentul în euro al sumei de 15.500 lei la data
efectuării plății

Institutul Național al Magistraturii
1

(EJTN) Rețeaua Europeană de Formare Judiciară

euro

4000”
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Art. II. — (1) Se aprobă plata cotizației anuale de participare
a Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru cu drepturi
depline, la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ),
cu sediul la Bruxelles.
(2) Sumele necesare plății cotizației anuale se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Pentru anul 2008 se introduce în bugetul Consiliului
Superior al Magistraturii, la capitolul „Autorități publice și acțiuni
externe”, titlul „Alte transferuri”, articolul „Transferuri curente în
străinătate”, alineatul „Contribuții și cotizații la organisme
internaționale”, suma de 15.500 lei.
(4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură prin redistribuire de
la titlul „Bunuri și servicii”, alineatul „Alte cheltuieli cu bunuri și
servicii”, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008 Consiliului
Superior al Magistraturii.
Art. III. — (1) Se aprobă plata cotizației anuale de participare
a Institutului Național al Magistraturii, instituție aflată în
coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, la Rețeaua
Europeană de Formare Judiciară (EJTN), cu sediul la Bruxelles.

(2) Sumele necesare plății cotizației anuale se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Pentru anul 2008 se introduce în bugetul Consiliului
Superior al Magistraturii, la capitolul „Învățământ”, titlul „Alte
transferuri”, articolul „Transferuri curente în străinătate”, alineatul
„Contribuții și cotizații la organisme internaționale”, suma de
16.000 lei.
(4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură prin redistribuire de
la titlul „Bunuri și servicii”, alineatul „Alte cheltuieli cu bunuri și
servicii”, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008 Consiliului
Superior al Magistraturii.
Art. IV. — Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale
interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin
Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de
urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, după
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

a

pe

rs
o

an

el

or

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 21 mai 2008.
Nr. 63.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri
pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei
Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A. și pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societății Comerciale
Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A.

D
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Articolul 2 alineatul (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea
privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A.
și pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea
privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” — S.A.,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din
27 martie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) În cazul în care Societatea Comercială «Fondul
Proprietatea» — S.A. își va exercita dreptul de preferință la
subscriere, prețul pe care urmează să îl plătească pe o acțiune
este egal cu valoarea nominală a acțiunii emise de Societatea
Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice
«Electrica Muntenia Sud» — S.A.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Președintele Autorității
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
București, 14 mai 2008.
Nr. 511.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 3. — Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor,
la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și structura bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor pe anul 2008.
Art. 4. — Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Locuințelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei
hotărâri.
Art. 5. — Cu sumele rămase neutilizate până la data de
10 decembrie 2008, la propunerea ordonatorului principal de
credite, se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului.

ite

a

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor pe anul 2008 cu
suma de 15.448 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008,
pentru finanțarea Programului multianual „Asistență tehnică
pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în
pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțabile
prin Programul Operațional Regional 2007—2013”.
Art. 2. — Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează
bugetul pe anul 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor, la capitolul 80.01 „Acțiuni generale
economice, comerciale și de muncă, titlul 55 „Alte transferuri”,
alineatul 55.01.13 „Programe de dezvoltare”.

tu

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Anna Horváth,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 14 mai 2008.
Nr. 512.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind derularea Programului prioritar național
pentru proiectarea și construirea de sedii pentru așezăminte
culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții,
în mediul rural și mic urban, realizat prin Compania Națională
de Investiții „C.N.I.” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru
proiectarea și construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde
nu există asemenea instituții, în mediul rural și mic urban, realizat prin Compania
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
“HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului
prioritar național pentru proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru
așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, în
mediul rural și mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții
«C.N.I.» — S.A.”
2. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „proiectarea și construirea de
sedii” se înlocuiește cu sintagma „proiectarea, construirea și dotarea de
sedii”.
3. La articolul 1 din anexă, după alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
„(8) Dotarea așezămintelor culturale se face cu echipamentul tehnic minim
necesar, stabilit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.”
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București, 21 mai 2008.
Nr. 524.
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Contrasemnează:
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor
publice și locuințelor,
Anna Horvath,
secretar de stat
Ministrul culturii și cultelor
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul internelor și reformei
administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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HOTĂRÂRE
privind recunoașterea Fundației Ronald S. Lauder —
România ca fiind de utilitate publică

D

6

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se recunoaște Fundația Ronald S. Lauder — România,
persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în
municipiul București, str. Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sectorul 3, ca fiind de utilitate
publică.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul educației, cercetării și
tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 21 mai 2008.
Nr. 526.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru organizarea Zilei justiției
în anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5)
din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) În vederea organizării Zilei justiției pe data de 6 iulie 2008,
se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Superior
al Magistraturii, capitolul 5101 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul II „Bunuri
și servicii” — articol bugetar 20.30.30.
(2) Manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de către
Consiliul Superior al Magistraturii și se vor desfășura în municipiul Constanța.
PRIM-MINISTRU
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 21 mai 2008.
Nr. 527.
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HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Cluj
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele
de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

in

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se acordă un ajutor umanitar de urgență, cu titlu
gratuit, în limita sumei de 30 mii lei, pentru populația din județul
Cluj afectată de inundații, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va
scădea din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin debitarea
contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitățile de
produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit
prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediție și a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitul desemnat
de Instituția Prefectului Județului Cluj.
(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitățile acordate se va face
în anul 2009, finanțarea fiind asigurată din bugetul de stat.
Art.3. — (1) Transportul produselor până la locul indicat de
Instituția Prefectului Județului Cluj se va efectua în regim de
urgență, cu mijloace auto proprii sau ale unor societăți
comerciale angajate de Administrația Națională a Rezervelor de
Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă
de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, în limita
bugetului aprobat.
(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor
acordate ca ajutor umanitar de urgență din rezervele de stat este
interzisă și atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă,
disciplinară sau penală.
Art.4. — (1) Instituția Prefectului Județului Cluj va justifica
distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condițiile
prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea
Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenție,
a ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor
situații excepționale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
păstrate la sediul Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea
punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.
Art. 5. — Se aprobă acumularea, în regim de urgență, a
cantității de 5.000 litri de apă minerală, în limita sumei de
7.500 lei, finanțarea realizându-se din bugetul Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat, aprobat pentru anul 2008.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 21 mai 2008.
Nr. 543.

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurău
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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ANEXĂ

L I S TA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgență
pentru populația din județul Cluj
Nr.
crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Apă minerală
Conserve de carne
Pateuri de ficat
Ulei rafinat din floarea-soarelui
Zahăr tos

litri
kg
kg
litri
kg
mii lei
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VALOARE:

5.000
900
600
300
300
30
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
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ORDIN
privind completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 243/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
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Având în vedere prevederile art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 68/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, și al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite
următorul ordin:
Art. I. — Normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local
de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobate prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 243/2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din
12 decembrie 2007, se completează cu un nou articol,
articolul 431, cu următorul cuprins:
„Art. 431 — (1) Administrațiile aeroporturilor vor stabili tarifele
maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi între

localitatea de autorizare și aeroporturile situate în afara
acestora, potrivit prezentelor norme metodologice.
(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul
de așteptare va fi semnată și ștampilată de administrația
aeroportului pentru conformitate cu tarifele afișate în exterior și
tarifele cu care operează aparatul de taxat.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
Marian Cristinel Bîgiu

București, 14 mai 2008.
Nr. 275.
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea componenței și a modului de organizare și funcționare a Comisiei pentru
derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de
creștere a competitivității produselor agroalimentare
Văzând Referatul de aprobare al Direcției de industrie alimentară nr. 116.980 din 15 mai 2008,
în temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a
sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare, cu modificările
și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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1. reprezentantul desemnat al Direcției generale bugetfinanțe și fonduri europene;
2. reprezentantul desemnat al Direcției de industrie
alimentară.
Art. 2. — Se aprobă modul de organizare și funcționare a
Comisiei, după cum urmează:
a) operatorii economici solicitanți care îndeplinesc condițiile
de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a
sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de
creștere a competitivității produselor agroalimentare, cu
modificările și completările ulterioare, întocmesc proiectele
pentru care se acordă sprijinul financiar, conform prevederilor
art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările și
completările ulterioare; cererea-tip însoțită de documentația
întocmită conform prevederilor art. 3 și 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările și completările
ulterioare, se înregistrează la registratura Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale și se înaintează secretariatului Comisiei;
b) secretariatul Comisiei verifică dacă documentația este
completă conform prevederilor art. 3 și 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.557/2002, cu modificările și completările
ulterioare, și o supune analizei Comisiei;
c) Comisia, formată din reprezentanții Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentantul delegat al
patronatului din domeniul la care face referire proiectul
analizează și avizează în ședințe periodice documentația
înaintată de fiecare operator economic;
d) lista documentațiilor avizate de Comisie se supune
aprobării ordonatorului principal de credite, pentru încadrarea
fondurilor solicitate în nivelul bugetului alocat ministerului pentru
creșterea competitivității produselor românești;
e) lista documentațiilor avizate de Comisie, aprobată de
ordonatorul principal de credite, împreună cu documentațiile
avizate se înaintează Direcției administrative, patrimoniu,
investiții și de gestiune a agenților economici proprii, care
întocmește și încheie contractele de ajutor financiar;
f) contractele de ajutor financiar încheiate și semnate de
reprezentanții celor două părți vor fi puse la dispoziția
secretariatului Comisiei, care le transmite operatorilor economici
beneficiari;
g) documentația pentru solicitarea plății ajutorului financiar
se va înainta de către operatorii economici la Direcția generală
buget-finanțe și fonduri europene, după îndeplinirea contractului.
Pentru solicitarea plății ajutorului financiar se va înainta în
copie întreaga documentație privind procedura de achiziție
publică pentru atribuirea contractului de furnizare de bunuri sau
servicii, care au făcut obiectul contractului de sprijin financiar, în
principal:
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Art. 1. — (1) Se constituie Comisia pentru derularea
mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul
de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor
agroalimentare, denumită în continuare Comisia, în următoarea
componență:
a) reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:
1. directorul general al Direcției generale implementare
politici agricole — președintele Comisiei;
2. reprezentantul Direcției generale buget-finanțe și fonduri
europene — membru;
3. reprezentantul Direcției de industrie alimentară —
membru;
b) reprezentanții patronatelor de profil:
1. reprezentantul delegat al Asociației Române a Cărnii —
membru;
2. reprezentantul delegat al Asociației Patronale din România
din Industria Laptelui — membru;
3. reprezentantul delegat al Asociației Naționale a Industriilor
de Morărit și Panificație sau reprezentantul delegat al
Patronatului Român din Industria de Morărit și Panificație —
membru;
4. reprezentantul delegat al Patronatului Zahărului din
România — membru;
5. reprezentantul delegat al Asociației Patronale a Industriei
Uleiurilor și Grăsimilor Vegetale sau reprezentantul delegat al
Asociației Patronale a Producătorilor de Margarină din
România — membru;
6. reprezentantul delegat al Patronatului din Industria de
Conserve din Legume și Fructe și Conserve Mixte — membru;
7. reprezentantul delegat al Asociației Patronale a
Producătorilor de Vin sau reprezentantul delegat al Patronatului
Național al Viei și Vinului — membru;
8. reprezentantul delegat al Asociației Producătorilor de Bere
din România sau reprezentantul delegat al Patronatului
Societăților Independente Producătoare de Bere din
România — membru;
9. reprezentantul delegat al Asociației Producătorilor de
Alcool și Băuturi Spirtoase — membru;
10. reprezentantul delegat al Asociației Naționale pentru
Băuturi Răcoritoare —membru;
11. reprezentantul delegat al Asociației Producătorilor
Industriali de Dulciuri din România — membru;
12. reprezentantul delegat al Organizației Patronale a
Peștelui — membru;
13. reprezentantul delegat al Uniunii Crescătorilor de Păsări
din România — membru.
(2) Pentru buna desfășurare a activității Comisiei se
constituie secretariatul, format din:

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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1. raportul comisiei de evaluare a ofertelor sau al licitației
pentru achiziționarea bunurilor sau serviciilor;
2. facturile fiscale emise de furnizorul de bunuri sau servicii;
3. procesele-verbale de recepție a bunurilor, conform
facturilor fiscale emise de furnizor;
4. extrasele de cont și ordinele de plată care atestă achitarea
facturilor fiscale emise de furnizorul de bunuri sau servicii;
5. procesul-verbal de punere în funcțiune a bunurilor sau
serviciilor și de implementare a proiectului;
h) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
informează lunar Comisia asupra stadiului efectuării plăților
ajutorului financiar acordat.

Art. 3. — Direcția generală implementare politici agricole și
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 508/2005 privind aprobarea componenței, organizarea și
funcționarea Comisiei pentru derularea mecanismului de
acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin
Programul de creștere a competitivității produselor
agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 578 din 5 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se
abrogă.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
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București, 20 mai 2008.
Nr. 321.
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ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.692/C/2006
privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvență
și a conținutul-cadru al citațiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătorești, convocărilor,
notificărilor și al altor acte care se publică în acesta și al dovezii
privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare și notificare
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Având în vedere dispozițiile art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri, cu
modificările ulterioare, precum și prevederile art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conținutul, etapele,
condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment, cu modificările și
completările ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției
nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului
procedurilor de insolvență și a conținutului-cadru al citațiilor,
comunicărilor,
hotărârilor
judecătorești,
convocărilor,
notificărilor și al altor acte care se publică în acesta și al dovezii
privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare,
convocare și notificare, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 615 din 17 iulie 2006, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. — Oficiul Național al Registrului Comerțului va duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin intră în vigoare la 5 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Katalin-Barbara Kibedi,
secretar de stat

București, 13 mai 2008.
Nr. 1.320/C.
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ANEXĂ*)

*) Coperta buletinului este reprodusă în facsimil.
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Secțiunea V — Alte persoane juridice de drept privat care desfășoară și
activități economice (alfabetic)
3
.......................................................................................................................
Județul
.......................................................................................................................
Județul
.......................................................................................................................
Județul
.......................................................................................................................
Județul
.......................................................................................................................
Județul
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Județul
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Județul
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Județul
.......................................................................................................................
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Secțiunea I — Comercianți
(societăți comerciale, societăți cooperative, cooperative agricole, grupuri de interes economic, persoane
fizice autorizate și asociații familiale etc.)
1. Firma 1
cod de identificare fiscală (CUI): 99999
1.1. Acte emise de instanțe judecătorești

1.1.1. Citații
.......................................................................................................................
după caz, însoțite de: recursuri, opoziții, contestații, alte documente
1.1.2. Comunicări și/sau hotărâri judecătorești
.......................................................................................................................
1.1.3. Alte acte de procedură
.......................................................................................................................
1.2. Acte emise de administratori judiciari/lichidatori judiciari

1.2.1. Convocări
.......................................................................................................................
1.2.2. Notificări
.......................................................................................................................
1.2.3. Alte acte de procedură
.......................................................................................................................
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Secțiunea II — Societăți/Asociații agricole
1. Firma 1
.......................................................................................................................
Secțiunea III — Asociații
1. Firma 1
.......................................................................................................................
Secțiunea IV — Fundații
1. Firma 1
.......................................................................................................................
Secțiunea V — Alte persoane juridice de drept privat care desfășoară și activități economice
1. Firma 1
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.......................................................................................................................
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Secțiunea I — Comercianți
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1.2. Acte emise de administratori judiciari/lichidatori judiciari

1.2.2. Notificări
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.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
1.2.3. Alte acte de procedură
.......................................................................................................................
Secțiunea II — Societăți/Asociații agricole
1. Firma 1
.......................................................................................................................
Secțiunea III — Asociații
1. Firma 1
.......................................................................................................................
Secțiunea IV — Fundații
1. Firma 1
.......................................................................................................................
Secțiunea V — Alte persoane juridice de drept privat care desfășoară și activități economice
1. Firma 1
.......................................................................................................................
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

ORDIN
pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2008
În temeiul art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c), art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.294/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.
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completările ulterioare, la stabilirea venitului brut lunar pe membru
de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent
realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii,
cu excepția alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile
cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 3. — Serviciul informatizare din cadrul Direcției relații
publice, Direcția generală strategii și programe universitare,
Direcția generală management învățământ preuniversitar,
Direcția generală buget-finanțe patrimoniu și investiții, Direcția
generală administrativ și achiziții vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
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Art. 1. — (1) Se aprobă lista nominală a beneficiarilor Legii
nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2008, privind
acordarea unui ajutor în valoare de 200 euro destinat
achiziționării unui calculator în anul 2008, potrivit anexei*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru
care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuți în listă,
conform anexei, este de 62,58 lei.
(3) Potrivit prevederilor art. 4 din Normele metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar
în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările și
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p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat
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București, 8 mai 2008.
Nr. 3.943.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări
și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 392/23.V.2008

15

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

ORDIN
privind acreditarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală FEG
din Ploiești

fiz
i

ce

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare hotărârile Consiliului ARACIP nr. 3 din 23 aprilie 2008 și nr. 4 din 24 aprilie 2008 privind propunerea
de acordare a autorizației de funcționare provizorie/a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular
evaluate în perioada martie — aprilie 2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,
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Art. 4. — Personalul didactic și nedidactic din unitatea de
învățământ autorizată se preia la unitatea de învățământ
preuniversitar particular acreditată Școala Postliceală FEG din
Ploiești, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 5. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Postliceală FEG din Ploiești are dreptul de a organiza
examene de absolvire și poate gestiona și elibera acte de studii
recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
Art. 6. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Postliceală FEG din Ploiești este monitorizată și
controlată periodic de către Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu
Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, în vederea verificării
respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 7. — Fundația Ecologică GREEN — filiala Ploiești,
unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată
Școala Postliceală FEG din Ploiești, Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv
Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Art. 1. — Se acreditează unitatea de învățământ
preuniversitar particular Școala Postliceală FEG din Ploiești
pentru nivelul de învățământ „postliceal”, domeniul „sănătate și
asistență pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical
generalist” și „asistent medical de farmacie”, domeniul
„mecatronică și informatică”, calificarea profesională „analist
programator”, domeniul „economic”, calificarea profesională
„agent vamal”, cu sediul în strada Dediței nr. 2, localitatea
Ploiești, județul Prahova.
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Postliceală FEG din Ploiești, acreditată potrivit art. 1,
este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte
a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate
drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul
școlar 2008—2009.
Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Postliceală FEG din Ploiești dispune de patrimoniu
propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat
numai în interesul învățământului.
(2) În cazul desființării unității de învățământ preuniversitar
particular Școala Postliceală FEG din Ploiești, destinația
patrimoniului acesteia se stabilește conform legii.

or

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Remus Pricopie,
secretar de stat
București, 13 mai 2008.
Nr. 3.984.

RECTIFICĂRI
La Hotărârea Guvernului nr. 407/2008 privind acordarea unui ajutor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial,
Partea I”):
— la art. 1 alin. (1), în loc de: „Art. 1. — (1)  din orașul Vișeu de Sus, nr. 732, județul Maramureș.” se va citi:
„Art. 1. — (1)  din orașul Săliștea de Sus, nr. 732, județul Maramureș.”.
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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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 INFO EUROTRADING — S.A.
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 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
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 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
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 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 PRESS EXPRES — S.R.L.
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 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.
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 CALLIOPE — S.R.L.
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 DIFSTARPRESS — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
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 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.

— 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)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
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 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.
 ACTA LEGIS — S.R.L.

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