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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală
și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri
pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
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Având în vedere:
— obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea
Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcția instituțională pentru derularea fondurilor destinate finanțării
politicii agricole comune;
— necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005, adoptat la
21 iunie 2005, privind finanțarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din
11 august 2005, și ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.698/2005, adoptat la 20 septembrie 2005, privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, precum și necesitatea asigurării măsurilor financiare privind
modul de alocare a prefinanțării și a cofinanțării de la bugetul de stat în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea Fondului
European pentru Pescuit, pentru accelerarea și eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, conform
prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.198/2006 din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru
Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, pentru accelerarea și eficientizarea
procesului de implementare a Programului operațional pentru pescuit 2007—2013;
— obligația României de a desemna pentru fiecare program o autoritate de plată acreditată și necesitatea absorbției
fondurilor menționate,
se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ pentru modificarea și stabilirea cadrului instituțional al
Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, în vederea pregătirii construcției instituționale pentru gestionarea alocațiilor financiare comunitare pentru
gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi
amânată.
În perioada 2007—2013 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare de la Uniunea Europeană, fapt
ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor fonduri.
O astfel de măsură constă în asigurarea în regim de urgență a numărului de personal necesar structurii responsabile cu
gestionarea acestor fonduri comunitare, precum și luarea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură, constând în accelerarea absorbției fondurilor comunitare derulate prin aceasta, respectiv și prin posibilitatea
prestării de către funcționarii publici de execuție a sarcinilor de serviciu peste durata normală de lucru, după caz, în condițiile legii.
Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ din care să reiasă
faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacității administrative de gestionare a fondurilor
postaderare destinate dezvoltării rurale a României, ca stat membru al Uniunii Europene.
Totodată, caracterul de urgență este determinat de faptul că la această dată nu există un cadru legal care să stabilească
modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență
ar avea drept consecință neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

D

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției
SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 198/2006, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) La nivelul fiecărui județ se înființează un oficiu județean
de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit, fără personalitate
juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăți pentru
dezvoltare rurală și pescuit, condus de un director adjunct
subordonat direct directorului centrului regional de plăți pentru
dezvoltare rurală și pescuit.”
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) În condițiile delegării funcțiilor de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de
Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală,
principalele atribuții pentru activitatea de implementare tehnică
ale Agenției sunt:

a) primirea cererilor de finanțare întocmite de potențialii
beneficiari ai proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;
b) verificarea cererilor de finanțare, în vederea aprobării
proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR, în raport cu
criteriile eligibile stabilite prin programe;
c) selectarea proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR, în
conformitate cu prevederile programelor;
d) stabilirea obligațiilor contractuale dintre Agenție și
potențialii beneficiari și totodată aprobarea începerii derulării
proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;
e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi
finanțate prin SAPARD și FEADR, atât înainte, cât și după
aprobarea acestora;
f) întreprinderea unor acțiuni privind promovarea, comunicarea,
informarea, controlul și altele asemenea, care să asigure buna
derulare a proiectelor finanțate prin SAPARD și FEADR;
g) raportarea progresului măsurilor care se implementează
prin SAPARD și FEADR către organismele care asigură
managementul și coordonarea finanțării programului.”
3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. d), pentru
măsura de asistență tehnică din cadrul cap. 16 „Operațiuni de
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(3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are
drept consecință neîncheierea contractului individual de muncă.
(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin conflict
de interese se înțelege situația în care o persoană salariată în
cadrul Agenției are un interes personal de natură patrimonială,
care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor
ce îi revin potrivit postului ocupat.
(5) Salariatul Agenției este în conflict de interese și dacă se
află în una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să fie
limitativă:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe
la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și/sau juridice cu
care are relații cu caracter patrimonial ori se află în relații de
rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;
b) participă în cadrul aceleiași comisii constituite conform legii
cu salariați care au calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soțului/soției sau ale
rudelor sale de gradul I, pot influența deciziile pe care trebuie
să le ia în exercitarea funcției deținute.
Art. 112. — (1) În cazul existenței unui conflict de interese,
salariatul este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii,
luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl
informeze în scris, de îndată, pe șeful ierarhic căruia îi este
subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se
impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen
de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenției, la
propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct
salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeași
pregătire și același nivel de experiență.
(3) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) poate atrage, după
caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală,
potrivit legii.”
Art. II. — Funcționarii publici numiți în funcții de execuție din
cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
beneficiază de plata orelor prestate peste durata normală a
orelor de lucru, în condițiile legii, prin derogare de la prevederile
art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,
cu modificările ulterioare.
Art. III. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale se vor stabili structura
organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare ale
Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP),
atribuțiile și responsabilitățile directorului general și ale
directorilor generali adjuncți ai acesteia, precum și identificarea
posturilor sensibile pentru personalul de conducere de la nivel
regional și județean.
Art. IV. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției
SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările și
completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va
republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
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asistență tehnică” din Programul Național de Dezvoltare Rurală
2007—2013, denumit în continuare PNDR, Agenția va efectua
plăți direct către furnizorii selectați de:
a) Autoritatea de Management pentru PNDR, în cazul proiectelor
și acțiunilor al căror beneficiar este Autoritatea de Management,
inclusiv pentru activitățile desfășurate de organismele implicate în
derularea FEADR — direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală,
organismul de certificare, autoritatea competentă și alte organisme
implicate în derularea programului;
b) Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în
cazul proiectelor și activităților al căror beneficiar este aceasta,
inclusiv pentru proiectele aferente activităților desfășurate de
către organismul de coordonare, precum și de către instituțiile
cărora le-au fost delegate funcții privind implementarea FEADR
(Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, inspectoratele
teritoriale de regim silvic și de vânătoare) sau le vor fi delegate
funcții ale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.”
4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:
„(21) Personalul de conducere de la nivel regional și
județean, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza
indicatorilor de performanță. Modalitatea de evaluare a
personalului de conducere, organizarea și funcționarea comisiei
de evaluare a acestuia, precum și indicatorii de performanță se
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
(22) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin post
sensibil se înțelege acel post al cărui titular participă la luarea
deciziei finale asupra sistemului de implementare și de plată, în
următoarele situații:
a) evaluarea și selectarea cererilor de finanțare și a cererilor
de plată;
b) verificarea tehnică;
c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea și
efectuarea plății;
d) administrarea sistemului informatic.”
5. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) În vederea întăririi structurii organizatorice a Agenției de
Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, începând cu data de
1 iunie 2008 numărul maxim de posturi se majorează cu 350.
(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze virări de
credite în cadrul bugetului aprobat, pentru asigurarea necesarului
de credite la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației
publice” în vederea asigurării cheltuielilor de personal ale
Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.”
6. După articolul 11 se introduc două noi articole,
articolele 111 și 112, cu următorul cuprins:
„Art. 111. — (1) La semnarea contractului individual de
muncă, salariatul Agenției va semna un angajament prin care
se obligă că pe perioada desfășurării activității în Agenție nu va
presta activități de consultanță și nu va cumula funcții de natură
să determine situații de conflict de interese.
(2) În cazul nerespectării, cu vinovăție, a angajamentului
prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la
daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs
Agenției.
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 21 mai 2008.
Nr. 65.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spital Județean de Urgență Slatina” județul Olt
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spital Județean de Urgență Slatina”
județul Olt, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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Nr. 574.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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ORDIN
pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici
pentru clădiri și instalațiile aferente”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,
transporturilor și locuinței nr. 550/2003
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În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,
și ale art. 4 alin. (1) pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor emite următorul ordin:
Art. I. — Reglementarea tehnică „Îndrumător pentru atestarea
(2) Din sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (1) se pot
auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente”, efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și de capital
aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor necesare desfășurării activității de atestare tehnicoși locuinței nr. 550/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, profesională.”
Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se
2. Anexa nr. 4 la îndrumător se modifică și se înlocuiește
modifică și se completează după cum urmează:
cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
1. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
3. După anexa nr. 6 la îndrumător se introduce o nouă
„Art. 24. — (1) Taxa privind cheltuielile de examinare în anexă, anexa nr. 7 la îndrumător, prevăzută în anexa nr. 2
vederea atestării, în cuantum de 140 lei, se suportă de către care face parte integrantă din prezentul ordin.
candidat și se achită în contul de venituri extrabugetare al
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.
României, Partea I.
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
București, 28 mai 2008.
Nr. 708.
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ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 4 la îndrumător)
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ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 7 la îndrumător)
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MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea
Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii — TIMM 2008
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,
ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 4 lit. B pct. 1 şi 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,
ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Procedura de implementare a
Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii — TIMM 2008, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
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p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale,
Lucia Nora Morariu,
secretar de stat
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București, 30 mai 2008.
Nr. 721.
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de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii — TIMM 2008
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1. Obiectivul Programului
Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii — TIMM 2008, denumit în
continuare Program, îl constituie promovarea spiritului
antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor și ocupării forței
de muncă în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM),
facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători/
întreprinderile mici și mijlocii și operatorii economici/instituțiile
publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM în
scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și
îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM,
stimularea și susținerea IMM inovative, promovarea produselor
și serviciilor românești.
2. Descrierea Programului
2.1. Programul constă în organizarea de ediții regionale ale
Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii — TIMM în cursul anului
2008 (TIMM 2008).
2.2.(1) Programul este finanțat din bugetul pe anul 2008 al
Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism
și Profesii Liberale și se derulează prin oficiile teritoriale pentru
întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (OTIMMC).
(2) OTIMMC este administrator de program și are
responsabilități în implementarea Programului și gestionarea
fondurilor.

(3) Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea
Programului se realizează de către OTIMMC direct și/sau pe
bază de contracte încheiate cu persoane fizice și juridice de
drept public sau privat, în condițiile legii privind achizițiile publice.
2.3. În cadrul edițiilor regionale TIMM 2008 se pot desfășura
acțiuni în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și
tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, precum și
promovării produselor și serviciilor, cum ar fi:
— organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru
și prezentări;
— editarea și diseminarea de materiale informative
referitoare la inițierea și dezvoltarea afacerilor.
3. Bugetul Programului
3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2008 este de
150 mii lei.
3.2. În vederea desfășurării în bune condiții a Programului
se pot atrage fonduri provenite din donații și sponsorizări ale
persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, în
condițiile legii.
3.3. Prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și
mijlocii, comerț, turism și profesii liberale se stabilesc locațiile și
sumele maxime aferente organizării fiecărei ediții regionale a
TIMM 2008.
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MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea
Târgului Național Cooperatist — TINCOOP 2008
Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 4
lit. B pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,
ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

Art. 1. — Se aprobă Procedura de implementare a
Programului
pentru
organizarea
Târgului
Național
Cooperatist — TINCOOP 2008, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.

ce

României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 10 zile de
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la data publicării.
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p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale,
Lucia Nora Morariu,
secretar de stat
București, 30 mai 2008.
Nr. 723.

(2) OTIMMC este administrator de program și are
responsabilități în implementarea Programului și gestionarea
fondurilor.
(3) Acțiunile legate de organizarea și desfășurarea
Programului se realizează de către OTIMMC direct și/sau pe
bază de contracte încheiate cu persoane fizice și juridice de
drept public sau privat, în condițiile legii privind achizițiile publice.
2.3. În cadrul edițiilor regionale TINCOOP 2008 se pot
desfășura acțiuni în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor
de succes și a competențelor antreprenoriale, îmbunătățirii
performanțelor economice și tehnice ale societăților
cooperatiste, precum și al promovării produselor și serviciilor
românești, cum ar fi:
— organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru
și prezentări;
— editarea și diseminarea de materiale informative
referitoare la inițierea și dezvoltarea afacerilor.
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1. Obiectivul Programului
1.1. Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului
Național Cooperatist — TINCOOP, denumit în continuare
Program, îl constituie susținerea societăților cooperative,
promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării
afacerilor, precum și creșterea numărului de locuri de muncă din
domeniul cooperatist, prin promovarea produselor, serviciilor și
altor oportunități de afaceri ale cooperației pe piețele naționale
și internaționale, pentru îmbunătățirea performanțelor
economice și tehnice ale societăților cooperative.
1.2. Programul urmărește:
a) facilitarea contactelor dintre societățile cooperative și
mediul de afaceri prin îmbunătățirea accesului acestora la
informații de piață și la valorificarea optimă a acestor informații;
b) promovarea produselor și serviciilor specifice ale
cooperației pe piețele interne și externe;
c) creșterea numărului locurilor de muncă în societățile
cooperative prin stimularea dezvoltării afacerilor, creșterea
numărului societăților cooperative de succes și dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale.

ra

tu

PROCEDURĂ
de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Național Cooperatist — TINCOOP 2008

2. Descrierea Programului
2.1. Programul constă în organizarea de ediții regionale ale
Târgului Național Cooperatist — TINCOOP în cursul anului 2008
(TINCOOP 2008);
2.2. (1) Programul este finanțat din bugetul pe anul 2008 al
Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism
și Profesii Liberale (MIMMCTPL) și se derulează prin oficiile
teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație
(OTIMMC).

3. Bugetul Programului
3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2008 este de
150 mii lei.
3.2. În vederea desfășurării în bune condiții a Programului
se pot atrage fonduri provenite din donații și sponsorizări ale
persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, în
condițiile legii.
3.3. Prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și
mijlocii, comerț, turism și profesii liberale se stabilesc locațiile și
sumele maxime aferente organizării fiecărei ediții regionale a
TINCOOP 2008.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România,

Art. 1. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei
române persoanelor care au avut această cetățenie și au
solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în
străinătate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei
române persoanelor care au avut această cetățenie și au

prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul

ce
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Gheorghe Mocuța,
secretar de stat
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București, 23 mai 2008.
Nr. 1.398/C.
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ANEXA Nr. 1
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persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetățeniei române,
cu menținerea domiciliului în străinătate, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

D
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1. Abramovici Isidor, fiul lui Lică și Frida, născut la data de 13
decembrie 1935 în București, România, cu domiciliul în Israel,
Rishon Lezion, str. Maagal Hashalom nr. 21. Dosar
nr. 2.242/RD/2007
2. Achim Codruț, fiul lui Simion și Lucia, născut la data de 4
august 1967 în localitatea Pitești, județul Argeș, România, cu
domiciliul în Finlanda, Turku, str. Lemminkaisenk 17A 23, cod.
20.520. Dosar nr. 2.771RD/2007
3. Ardeljan Doina Mihaela, fiica lui Serafim Florin și Ileana,
născută la data de 18 octombrie 1953 în București, România, cu
domiciliul în Republica Serbia, str. Durdevska nr. 27, Zrenjanin.
Dosar nr. 2.777RD/2007
4. Aronovici Paul, fiul lui Max și Ruhla, născut la data de
1 aprilie 1946 în București, România, cu domiciliul în Israel,
Raanana, str. Haskaked nr. 4. Dosar nr. 2.072RD/2007
5. Arwas Irit, fiica lui Cohen Iancu și Aurica, născută la data
de 10 noiembrie 1959 în București, sectorul 4, România,
cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Watson nr. 13. Dosar
nr. 1.383RD/2006
6. Balazs Laszlo, fiul lui Balazs Cazmer și Elena, născut la
data de 22 ianuarie 1957 în localitatea Huedin, județul Cluj,

România, cetățean american, cu domiciliul actual în SUA,
Ridgefield NJ, Shaler BLVD. 627 B, New Jersey. Dosar
nr. 2.659RD/2005
7. Baron Mihai, fiul lui Mircea și Sofia, născut la data de
15 noiembrie 1955 în localitatea Flămânda, județul Teleorman,
România, cu domiciliul în Canada, str. Du Tremblay nr. 4.960,
H7W SM1. Copii minori: Baron Christine Nathalie, născută la
data de 15 iunie 1991. Dosar nr. 1.110RD/2006
8. Bauer Dan Gabriel, fiul lui Bauer Ladislau și Mariana,
născut la data de 4 noiembrie 1946 în localitatea Timișoara,
județul Timiș, România, cu domiciliul în Israel, str. Grinboim
nr. 42, Haifa. Dosar nr. 1.892RD/2006
9. Beer Dan Laurențiu, fiul lui Idel și Emilia, născut la data de
16 mai 1952 în București, România, cu domiciliul actual în SUA,
New York, Forest Hills, 90-10 68th. Ave. Dosar
nr. 2.292RD/2004
10. Ben Ari Simon, fiul lui Simion și Francisca, născut la data
de 3 iunie 1949 în București, România, cu domiciliul în Israel,
Nazaret Ellit, str. Agai 15/1. Dosar nr. 3.049RD/2007
11. Bezalel Mela, fiica lui Aranovici User și Țyli, născută la
data de 19 februarie 1955 în localitatea Piatra-Neamț, județul
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25. Cohen Rita, fiica lui Weinstein Sulam și Dora, născută la
data de 2 februarie 1952 în localitatea Buhuși, județul Bacău,
România, cu domiciliul în Israel, Askelon, str. Milka nr. 8. Dosar
nr. 2.785RD/2007
26. Commisel-Voicu Nicolae Aurelian, fiul lui Voicu Nicolae și
Victoria, născut la data de 2 iulie 1968 în localitatea Târgu
Mureș, județul Mureș, România, cu domiciliul în Germania,
79110, Freiburg, Moosgrund 11. Dosar nr. 2.641RD/2007
27. Conen Vasilica, fiica lui Mardale Năstase și Maria,
născută la data de 13 martie 1957 în localitatea I.L.Caragiale,
județul Dâmbovița, România, cu domiciliul în Germania,
Bracknellstr. 27 51379 Leverkusen. Dosar nr. 2.633RD/2007
28. Constantine Gabriela-Elena, fiica lui Cristea Florian și
Nastasia, născută la data de 19 ianuarie 1955 în localitatea
Constanța, județul Constanța, România, cu domiciliul în SUA,
11 Evelyn Road Port Washington NY 11.050. Dosar
nr. 1.803RD/2006
29. Copel Iosef, fiul lui Bercu și Elcuța, născut la data de 10
mai 1950 în localitatea Tîrgu-Neamț, județul Neamț, România,
cu domiciliul în Israel, Haifa, str. A.H.Silver nr. 119/74. Copii
minori: Copel Liat, născut la 27 ianuarie 1990. Dosar
nr. 2.841/RD/2007.
30. De Fay Ștefan Grigore, fiul lui Fay Ștefan și Voica, născut
la data de 17 septembrie 1943 în localitatea Onești, județul
Bacău, România, cu domiciliul în Franța, 209 Avenue Sainte
Marguerite 06200 Nisa. Dosar nr. 3.070RD/2007
31. Domoshevizki Dvora Magdalena, fiica lui Lehner Ștefan
și Ileana, născută la data de 24 decembrie 1953 în localitatea
Oradea, județul Bihor, România, cu domiciliul în Israel, Rv Tirosh
nr.18, Tel Aviv, cod 69.604. Dosar nr. 2.966RD/2007
32. Dumitrescu Marioara, fiica lui Mureșan Vasile și Luiza
Ludovica, născută la data de 13 iunie 1939 în localitatea
Sânmiclăuș, județul Satu Mare, România, cu domiciliul în
Suedia, Gymnasist.gat.11C, cod 21.551, Malmö. Dosar
nr. 2.735/RD/2007
33. Dunca Dinu, fiul lui Victor și Ana, născut la data de 8
noiembrie 1960 în localitatea Baia Mare, județul Maramureș,
România, cu domiciliul în Suedia, Uppsala Krympvagen nr. 8,
75597. Copii minori: Dunca Andreas David, născut la 27 iulie
1995, Dunca Isabella Renatta, născută la 22 august 2000,
Dunca Anna Louiza, născută la 22 august 2000, și Dunca Victor
Emil, născut la11 aprilie 1991.Dosar nr. 2.724/RD/2007
34. Eisenberg Thomas, fiul lui Samuel și Luța, născut la data
de 18 februarie 1947 în București, sectorul 8, România, cu
domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. RothShild nr. 29. Dosar
nr. 1.149RD/2005
35. Eisenthal Menahem, fiul lui Bernard și Erica, născut la
data de 5 mai 1949 în București, România, cu domiciliul în
Israel, str. Hachim Eliahu nr. 4, Tel Aviv. Dosar nr. 3.033RD/2007
36. Elimelech Leah, fiica lui Sporn Herman și Hana, născută
la data de 2 ianuarie 1956 în localitatea Bistrița, județul BistrițaNăsăud, România, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion,
str. Zadal nr. 5, ap. 26, et. 7, cod 75.266. Dosar
nr. 2.906/RD/2005
37. Eyrignoux Anemone, fiica lui Eyrignoux Pierre și Scurtu
Monica, născută la data de 24 ianuarie 1976 în București,
sectorul 1, România, cu domiciliul în Franța, 59 rue Victor Basch
Thiais. Dosar nr. 2.629RD/2007
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Neamț, România, cu domiciliul în Israel, Mevaseret Tzion,
str. Hermon nr. 44, ap. 10, cod 90805. Copii minori: Bezalel Noa
Mor, născut la 14 iunie 1998, Bezalel Omer Zerubabel, născut
la 6 ianuarie 1992, și Bezalel Nadav Reuven Chaim, născut la
8 februarie 1990. Dosar nr. 2.964RD/2007
12. Blidariu Vasile, fiul lui Nicolae și Stelia, născut la data de
17 septembrie 1953 în localitatea Lugoj, județul Timiș, România,
cu domiciliul în Canada, Montreal, 4875 Dufferin Ave. nr. 606,
H3x2z2 Quebec. Dosar nr. 1.906RD/2006
13. Blum Oren-Eugen, fiul lui Blum Emil și Anuța, născut la
data de 23 aprilie 1956 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Herzelya, str. Harav Goren 4.
Copii minori: Blum Eran, născut la 9 aprilie 1990, și Blum Amit,
născut la 29 decembrie 1992. Dosar nr. 2.621/RD/2005
14. Bodor Peter Pal, fiul lui Laszlo și Albinka, născut la data
de 21 august 1959 în localitatea Arad, județul Arad, România, cu
domiciliul în SUA, 19157, NW 23 Place, Pembroke Pines,
Florida 33.029. Dosar nr. 3.081RD/2007
15. Bouzaglo Clara, fiica lui — și Perelman Rachela, născută
la data de 21 septembrie 1954 în București, România, cu
domiciliul în Israel, Ashdod, str. Yosef Karro nr. 29/4. Dosar
nr. 2.759RD/2007
16. Buchler Ionel, fiul lui Marc Gheorghe și Eva, născut la
data de 11 martie 1969 în localitatea Jimbolia, județul Timiș,
România, cu domiciliul în Germania, Arberstr. 7 84030
Landshut. Dosar nr. 2.642RD/2007
17. Buller Viviana, fiica lui Goldemberg Max și Frieda,
născută la data de 20 ianuarie 1945 în localitatea Iași, județul
Iași, România, cu domiciliul în Israel, Nahalat Itzhak nr.18, Tel
Aviv. Dosar nr. 2.568RD/2007
18. Calman Paz Ada, fiica lui Alecsandru și Erna, născută la
data de 12 iunie 1961 în localitatea Focșani, județul Vrancea,
România, cu domiciliul actual în Israel, Herzlia, str. Weisman
nr. 24. Copii minori: Paz Shai, născută la data 23 noiembrie
1997. Dosar nr. 1.108/2005
19. Cârpaci Elena, fiica lui Cârpaci Trifu și Bociu Zambila,
născută la data de 10 martie 1952 în localitatea Orbeasca,
județul Teleorman, România, cu domiciliul în Germania, Am
Uhlchen nr.19, 53332 Bornheim. Dosar nr. 3.073RD/2007
20. Cîrjă Elena, fiica lui Rusu Petru și Teodora, născută la
data de 21 noiembrie 1962 în localitatea Borca, județul Neamt,
România, cu domiciliul în Germania, Rathenaustr nr.1, cod
85.051 Ingolstadt. Dosar nr. 2.772RD/2007
21. Cîrjă Stelian, fiul lui Constantin și Valeria, născut la data
de 22 aprilie 1959 în localitatea Boca, județul Neamț, România,
cu domiciliul în Germania, Rathenaustr nr.1, cod 85.051
Ingolstadt. Dosar nr. 2.773RD/2007
22. Cîrpaci Dănuț, fiul lui Cîrpaci Martin Ioan și Căldăraș
Maria, născut la data de 7 aprilie 1971 în localitatea Mereni,
județul Teleorman, România, cu domiciliul în Belgia, Huy, rue de
Statte. Dosar nr. 2.620RD/2007
23. Ciurariu Lenuța, fiica lui Ciurariu Dumitru și Cîrpaci Țana,
născută la data de 13 iunie 1978 în localitatea Voinești, județul
Dâmbovița, România, cu domiciliul în Germania, Frankfurt Am
Maine Sigmund Freud Strasse 107. Dosar nr. 2.623RD/2007
24. Cohen Aurica, fiica lui Veissman Lupu și Roza, născută
la data de 3 decembrie 1933 în localitatea Parincea, județul
Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hatisbi nr.9.
Dosar nr. 1.384RD/2006
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52. Grama Titus Ovidiu, fiul lui Titu-Valeriu și Natalia, născut
la data de 3 noiembrie 1967 în localitatea Făgăraș, județul
Brașov, România, cu domiciliul actual în Franța, 31 Rue Argo,
92800 Puteaux. Dosar nr. 1.385RD/2005
53. Grimberg Victoria, fiica lui Monell și Golda, născută la
data de 9 septembrie 1961 în București, România, cu domiciliul
în Israel, Ramat Gan, str. Tarad nr. 26. Dosar nr. 2.747RD/2007
54. Grossman Gabriel, fiul lui Vilhelm și Ciarna, născut la
data de 15 aprilie 1949 în localitatea Târgu Lăpuș, județul
Maramureș, România, cu domiciliul în Israel, Alfei Menashe, str.
Arbel nr. 91. Dosar nr. 2.955RD/2007
55. Grunwald Alexander, fiul lui Fănel și Sofia, născut la data
de 8 aprilie 1949 în București, sectorul 4, România, cu domiciliul
în Israel, Ghivat Shmuel, str. Hatomer nr. 13. Dosar
nr. 143RD/2007
56. Haimovici Maricica, fiica lui Isidor și Elisa, născută la data
de 24 iunie 1946 în București, sectorul 4, România, cu domiciliul
în Israel, Kfar Saba, str. Sokolov nr. 3B. Dosar nr. 3.091RD/2007
57. Ionescu Adrian, fiul lui Stelian și Stefca, născut la data
de 24 octombrie 1963 în București, România, cu domiciliul în
SUA, 23.126 14th Dr.SE, orașul Bothell, statul Washington, cod
98.021. Dosar nr. 2.783RD/2007
58. Iosefovici Niculae Vasile, fiul lui Carol și Gabriela, născut
la data de 16 iunie 1937 în București, sectorul 4, România, cu
domiciliul în Israel, Tel Aviv, Pinkda 65/8—62.157. Dosar
nr. 1.291RD/2007
59. Iosefovici Rodica Iosefina, fiica lui Morgenstern Aurel și
Esia, născută la data de 16 decembrie 1946 în localitatea
Craiova, județul Dolj, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv,
Rh Iaari 12, ap. 22. Dosar nr. 1.290RD/2007
60. Iuster Reuven, fiul lui Leo și Floreta, născut la data de
17 martie 1951 în București, sectorul 8, România, cu domiciliul
în Israel, Ramat Hasharon, str. Bialik nr. 34. Dosar
nr. 1594RD/2007
61. Ivănescu Petre, fiul lui Stelian și Ileana, născut la data
de 15 aprilie 1936 în București, România, cu domiciliul în
Germania,
45239
Essen,
Tiergarten
34.
Dosar
nr. 3.083RD/2007
62. Keintzel Akos Zoltan, fiul lui Mate-Vaida Zoltan-Bela și
Paraschiva-Etelca, născut la data de 6 martie 1958 în localitatea
Reghin, județul Mureș, România, cu domiciliul în Germania,
Ichenhauser Strabe nr. 64, cod 89312, Gunzburg. Dosar
nr. 3.089RD/2007
63. Klein Annie Edith, fiica lui Cohn Copel și Bettina, născută
la data de 13 iunie 1948 în București, sectorul 4, România, cu
domiciliul în Israel, Holon. Dosar nr. 1.763RD/2006
64. Klein Shlomo, fiul lui Isac și Iolanda, născut la data de 3
noiembrie 1952 în localitatea Arad, județul Arad, România, cu
domiciliul în Israel, Betar Ekit, str. Em Habanim nr.2/2. Dosar
nr. 2.848/RD/2007
65. Kleitsch Elsa, fiica lui Nicolae și Elisaveta, născută la data
de 29 martie 1939 în localitatea Periam, județul Timiș, România,
cu domiciliul în Germania, Kirchstrabe 13, cod. 73.269 Hochdorf.
Dosar nr. 3.088RD/2007
66. Lazarovici Toni, fiica lui Zaharovici Idid și Sosa, născută
la data de 6 martie 1931 în localitatea Hârlău, județul Iași,
România, cu domiciliul în Israel, Herzelia, str. Ros Pina nr. 1.
Dosar nr. 3.099RD/2007
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38. Faibis Theodor, fiul lui Mony și Rozina, născut la data de
18 martie 1961 în București, România, cu domiciliul în Israel,
Ierusalim, str. Yam Suf nr. 14, cod 97.701. Copii minori: Faibiș
Ady, născut la 21 noiembrie 2001, Faibiș Ron, născut la 7 martie
1997, și Faibiș Chen, născut la 19 februarie 1995. Dosar
nr. 2.844RD/2007
39. Faibish Iosepha, fiica lui Faibiș Moisă și Etti, născută la
data de 15 martie 1950 în București, România, cu domiciliul
actual în Israel, str. Dolev nr. 7, Kefar Vradim, 25.147. Dosar
nr. 2.131RD/2005
40. Farkash Arie, fiul lui Maximilian și Regina, născut la data
de 4 noiembrie 1949 în localitatea Cluj, județul Cluj, România, cu
domiciliul în Israel, Arad, str. Odem nr.12, cod 89.064. Dosar
nr. 2.776RD/2007
41. Ferester Benny, fiul lui Ițic-Leibu și Estera, născut la data
de 6 septembrie 1955 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cu domiciliul actual în Israel, Petah - Tikva,
str. Sirat-Ester 4/18. Dosar nr. 5.873RD/2004
42. Fernbach Maria, fiica lui Petru și Igmengrad, născută la
data de 12 decembrie 1952 în localitatea Palota, Oradea, județul
Bihor, România, cu domiciliul în SUA, 222 East 93Rd Street
Apt 8-C, New York, 10.128. Dosar nr. 3.579RD/2006
43. Flor Gheorghe, fiul lui Nimigean Teofil și Ana, născut la
data de 14 aprilie 1960 în localitatea Siret, județul Suceava,
România, cu domiciliul în Germania, 64.625 Bensheim,
Drosselweg 19 Ortsteil Auerbach. Dosar nr. 2.628RD/2007
44. Frank Aharon George, fiul lui Maximilian și Minna, născut
la data de 29 aprilie 1944 în localitatea Sibiu, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. IsraelGalili
10/12. Dosar nr. 141/RD/2005
45. Frank David, fiul lui Maximilian și Minna, născut la data
de 7 mai 1936 în localitatea Sibiu, județul Sibiu, România, cu
domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Nehardea nr. 12. Dosar
nr. 1.148/RD/2005
46. Fuchs Frelu, fiul lui Fucs Herșcu și Fania, născut la data
de 13 august 1942 în localitatea Huși, județul Vaslui, România,
cu domiciliul în Israel, Migdal Haemek, str. Shoshanat
Haamakim nr. 115. Dosar nr. 1.455RD/2007
47. Fuchs Lily, fiica lui Sin Moișă David și Roza, născută la
data de 12 septembrie 1946 în localitatea Botoșani, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Migdal Haemek,
str. Shoshanat Haamakim nr. 115. Dosar nr. 1.755RD/2007
48. Fugaru Nicolae, fiul lui Aurel și Elena, născut la data de
6 decembrie 1969 în localitatea Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea,
România, cu domiciliul în Germania, 73.547 Lorch str.Lorcher
str. 6, Ostalbkreis. Dosar nr. 2.627RD/2007.
49. Geavela Haralambie, fiul lui Tănase și Sofie, născut la
data de 29 ianuarie 1943 în localitatea Suceava, județul
Suceava, România, cu domiciliul în SUA, 159 Freeman Rd.
Oxford CT 06478. Dosar nr. 55RD/2006
50. Gidali Pali Shlomo, fiul lui Gidali Iosif și Henter Carolina,
născut la data de 10 iunie 1951 în localitatea Cristuru Secuiesc,
județul Harghita, România, cu domiciliul în Israel, Kfar Saba,
str. Haemec nr. 48/24. Dosar nr. 2.847/RD/2007
51. Glas Paula Pnina, fiica lui Valter Adolf și Rozica, născută
la data de 2 ianuarie 1936 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cu domiciliul în Israel, str. Macabi nr. 58,
oraș Raanana 43.254. Dosar nr. 1.641RD/2006
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Nikola Malesevski 24—1/6. Copii minori: Marki Stefan, născut la
25 septembrie 1996, și Marki Hristina, născută la 3 aprilie 1993.
Dosar nr. 3.147RD/2006
81. Markovits Zvia, fiica lui Seinfeld Hoisie-Haim și FrimaRoiza, născută la data de 4 noiembrie 1954 în localitatea
Suceava, județul Suceava, România, cu domiciliul în Israel,
Haifa, str. Gilboa nr. 14/A. Dosar nr. 3.098RD/2007
82. Matyas Ștefan, fiul lui Ștefan și Ileana, născut la data de
26 august 1952 în localitatea Cluj, județul Cluj, România, cu
domiciliul în Suedia, Bodagatan, 39 50742 Boras. Dosar
nr. 2.791RD/2007
83. Metser Esther, fiica lui Schneider Aron și Rozalia,
născută la data de 5 iunie 1946 în localitatea Timișoara, județul
Timiș, România, cu domiciliul actual în Israel, str. Zerelon nr. 25,
ap. 6, Tel Aviv, 62.302. Dosar nr. 2.488RD/2005
84. Miclea Cristian, fiul lui Ioan și Elena, născut la data de
14 august 1967 în București, România, cu domiciliul în
Germania,
München,
Niederalmstr.
nr.
1.
Dosar
nr. 2.974RD/2007
85. Moldovan Julius, fiul lui — și Katz Blanca, născut la data
de 7 ianuarie 1934 în localitatea Câmpeni, județul Alba,
România, cu domiciliul actual în SUA, New York, 11.230
Brooklyn, 1506-Ave J. Dosar nr. 2.179RD/2005
86. Morgikian Mihail, fiul lui Morgighian Eduard și Angela,
născut la data de 11 octombrie 1933 în București, România, cu
domiciliul actual în SUA, 129 Gilmar Lane, Roslyn Heights, New
York 11.577. Dosar nr. 5.586RD/2004
87. Moscovici Antoaneta, fiica lui Pitariu Gherșin și Clara,
născută la data de 16 noiembrie 1958 în localitatea Tecuci,
județul Galați, România, cu domiciliul actual în Israel, str. Avivim
nr. 8/7 Holon. Dosar nr. 3.495RD/2005
88. Moscovici Rutenberg Miriam Daniela, fiica lui Moșcovici
Dolphi și Sorana, născută la data de 3 noiembrie 1961 în
București, sectorul 4, România, cu domiciliul actual în Israel,
Haifa, Eliau Hakim 2.137. Copii minori: Rutenberg Alon, născut
la 25 aprilie 1998, Rutenberg Inbar Elizabeth, născută la
22 decembrie 1994, și Rutenberg Yael Tal, născută la
24 noiembrie 1991. Dosar nr. 3.509RD/2005
89. Nistor Stela, fiica lui Nistor Adalbert și Rostas Mica,
născută la data de 21 iulie 1963 în localitatea Bala, județul
Mureș, România, cu domiciliul actual în Franța, 15 rue Auquste
Blanqui, Toulon. Dosar nr. 3.688RD/2005
90. Oz Israel, fiul lui Oschinzon Lupu și Leontina, născut la
data de 11 august 1948 în localitatea Podu Turcului, județul
Bacău, România, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialic,
str. Hahaklaim 17. Dosar nr. 890/RD/2005
91. Pătrașcu Dumitru, fiul lui Marin și Bălașa, născut la data
de 31 iulie 1954 în București, sectorul 1 , România, cu domiciliul
în SUA, 30 60 Crescent Street 1C Astoria, New York 11.102.
Dosar nr. 2.630RD/2007
92. Popea Aurin Alexe Gheorghe, fiul lui Aurel și ElenaGeorgeta, născut la data de 24 aprilie 1944 în București,
România, cu domiciliul în Elveția, 1066 Epalinges, Ch. du
Pre-au-Seigneur 4. Dosar nr. 1.306RD/2007
93. Popea Irina, fiica lui Aurin Alexe Gheorghe și Monica,
născută la data de 25 august 1976 în București, sectorul 1,
România, cu domiciliul în Elveția, 1066 Epalinges, Ch. du
Pre-au-Seigneur 4. Dosar nr. 1.307RD/2007
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67. Leibovici Anton, fiul lui Herman și Sylvia, născut la data
de 19 octombrie 1953 în București, sectorul 4, România, cu
domiciliul în Israel, Kiriat Bialik, str. Hashomer nr. 16/6. Dosar
nr. 3.102RD/2007
68. Leivont Samy, fiul lui Scheri și Bety, născut la data de 1
septembrie 1937 în localitatea Constanța, județul Constanța,
România, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim,
str. Hameiasdim 19B, ap. 4, Beit Hakerm, cod 96.224. Dosar
nr. 2.018RD/2005
69. Leonhardt Kurt Alex, fiul lui Josef și Rike, născut la data
de 4 noiembrie 1920 în localitatea Sighișoara, județul Mureș,
România, cu domiciliul în Germania, Trettachstr. nr. 20, cod
86.163, Augsburg. Dosar nr. 2.774RD/2007
70. Lerner Nina, fiica lui Hornstein Paul și Zisla, născută la
data de 30 mai 1953 în localitatea Brăila, județul Brăila,
România, cu domiciliul în Israel, str. Carmel nr. 18/31, Nazareth
Ilit. Copii minori: Lerner Adina Paula, născută la data de
10 martie 1991. Dosar nr. 1.540RD/2007
71. Levcovici Constantin, fiul lui Constantin și Olga, născut la
data de 15 aprilie 1941 în București, România, cu domiciliul
actual în SUA, New Jersey, Dumont, 240 E, Madison Av. Dosar
nr. 895RD/2005
72. Librus Henry Zvi, fiul lui Lubrus Luviș și Frima Etla,
născut la data de 28 septembrie 1941 în localitatea Brăila,
județul Brăila, România, cu domiciliul în Israel, Ashkelon,
Hatzanhanim nr. 18. Dosar nr. 2.784RD/2007
73. Lorenz Mirea Johanna, fiica lui Măcelaru Armand și Alice,
născută la data de 30 septembrie 1952 în localitatea Sibiu,
județul Sibiu, România, cu domiciliul în Germania, Munchen
Riesstr. 58 8090993. Dosar nr. 2.801RD/2007
74. Lucaciu Livia, fiica lui Munteanu Ioan și Maria, născută la
data de 4 iunie 1950 în localitatea Tupani, județul Timiș,
România, cu domiciliul actual în SUA, Pennsylvania, loc. Drums,
str. 201w Butler Dr PA 18.222. Dosar nr. 1.378RD/2005
75. Lucaciu Nicolae, fiul lui Ștefan și Silvia, născut la data de
11 septembrie 1946 în localitatea Hinchiriș, județul Bihor,
România, cu domiciliul actual în SUA Pennsylvania, loc. Drums,
str. 201w Butler Dr PA 18.222. Dosar nr. 1.377RD/2005
76. Lustig Elieser, fiul lui Curt și Sali, născut la data de
1 august 1952 în localitatea Bacău, județul Bacău, România, cu
domiciliul în Israel, str. Ha Kanaim 16 Rishon Lezion. Dosar
nr. 1.220/RD/2006
77. Malis Anna, fiica lui Malis Vasili și Irina, născută la data
de 12 februarie 1927 în localitatea Mitocul Dragomirnei, județul
Suceava, România, cu domiciliul în Suedia, Nordanvagen 10C
cod 244 38 Kalinge. Dosar nr. 2.767RD/2007
78. Marcu Eyal, fiul lui Maurice Zigu și Susi, născut la data de
28 februarie 1960 în București, România, cu domiciliul în Israel,
Rehovat, str. Nufăr nr. 8. Copii minori: Marcu Arad, născut la
10 februarie 1994, și Marcu Shahar, născută la 16 decembrie
1997. Dosar nr. 3.123/RD/2007
79. Marderosian Andreiaș, fiul lui Marderos și Isabela, născut
la data de 10 octombrie 1927 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cu domiciliul în SUA, 141 24 70th RD
Flushing New York 11.367. Dosar nr. 1.119RD/2006
80. Marki Afrodita, fiica lui Ion și Hristina, născută la data de
21 iunie 1968 în localitatea Galați, județul Galați, România, cu
domiciliul în Republica Macedonia, Skopje, Skopje-Cair/MKD
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108. Sela Avraham, fiul lui Ștrul Ițic și Motla, născut la data
de 3 iulie 1941 în localitatea Sulița, județul Botoșani, România,
cu domiciliul în Israel, Rehovat, str.Bustanai nr. 10/4. Dosar
nr. 3.094RD/2007
109. Sela Elisabeth, fiica lui Faibiș Jean și Estera-Malca,
născută la data de 14 iulie 1943 în localitatea Huși, județul
Vaslui, România, cu domiciliul în Israel, Rehovat, str.Bustanai
nr. 10/4. Dosar nr. 3.095RD/2007
110. Sela Israel, fiul lui Solomon Avram și Matilda, născut la
data de 13 septembrie 1952 în localitatea Brăila, județul Brăila,
România, cu domiciliul în Israel, K. Yam, S. Agnon St. nr. 4a,
cod 29000. Dosar nr. 2.434RD/2007
111. Șerban Gheorghe, fiul lui Constantin și Paraschiva,
născut la data de 8 mai 1952 în localitatea Poarta Albă, județul
Constanța, România, cu domiciliul în Suedia, Ronnebegsgatan
nr. 17, cod 261 51 Landskrona. Dosar nr. 2.975RD/2007
112. Șerban Liviu Gabriel, fiul lui Gheorghe și Elena, născut
la data de 12 aprilie 1976 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cu domiciliul în Suedia, Ronnebegsgatan
nr. 17, cod 261 51 Landskrona. Dosar nr. 2.976RD/2007
113. Shaked Nira Nora, fiica lui Schwartz Francisc și Titiana
Laura, născută la data de 23 martie 1972 în localitatea
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cu domiciliul în Israel, Haifa,
Reh.Shaar Hagay nr.8/3. Copii minori: Shaked Naama născută
la 31 ianuarie 2003, și Shaked Yaara, născută la 2 septembrie
2005. Dosar nr. 2.750RD/2007
114. Sharon Tamar, fiica lui Gartenlaub Bențion și Golda,
născută la data de 20 noiembrie 1952 în București, România, cu
domiciliul în Israel, Nahariya str. Hatamir 63/28. Dosar nr.
206/6RD/2007
115. Shmayovits Avraham, fiul lui Smaiovits Eugen și
Mariana, născut la data de 17 iunie 1963 în localitatea
Petroșani, județul Hunedoara, România, cu domiciliul în Israel,
Kfar Saba, str. Kedoshei Kair nr. 12, ap. 2. Copii minori:
Shmayovits Nadav, născut la data de 23 octombrie 2002,
Shmayovits Shaked, născută la data de 20 decembrie 1998, și
Shmayovits Omer, născut la data de 30 septembrie 1994. Dosar
nr. 3.093RD/2007
116. Silberman Pina Pnina, fiica lui Liemer Marcel și Lia,
născută la data de 21 iunie 1957 în localitatea Iași, județul Iași,
România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hana Senesh
nr. 20/20. Dosar nr. 3.100RD/2007
117. Simionescu Paul, fiul lui Ioan și Maria, născut la data de
8 ianuarie 1944 în București, România, cu domiciliul în SUA,
175-27 Wexford, Terrance ap.3k Jamaica Estates, N.Y. 11.432.
Dosar nr. 2.763RD/2007
118. Singer Annie Maria Ileana, fiica lui Matrai Andrei și
Margareta, născută la data de 15 februarie 1946 în București,
România, cu domiciliul în Israel, Holon, RH Hayalom nr. 4, Kiriat,
Ben Gurion. Dosar nr. 2.726/RD/2007
119. Singer Michael Peter, fiul lui Herbert și Annie Maria
Ileana, născut la data de 24 octombrie 1970 în București,
România, cu domiciliul în Israel, Rishon Lezion, Ramban 11A.
Copii minori: Singer Ido, născut la 15 iunie 1998, și Singer Amit,
născută la 17 iulie 2002. Dosar nr. 2.727/RD/2007
120. Sinita Menakhem, fiul lui Graur Iosub și Ana, născut la
data de 12 decembrie 1935 în localitatea Roman, județul Neamț,
România, cu domiciliul în Israel, Bat Iam, str. Ianos Korciac nr.4.
Dosar nr. 2.962RD/2007.
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94. Popea Monica, fiica lui Boiu Mihai și Sanda, născută la
data de 28 iunie 1949 în localitatea București, România, cu
domiciliul în Elveția, 1066 Epalinges, Ch. du Pre-au-Seigneur 4.
Dosar nr. 1.308RD/2007
95. Rafalovici Isabela, fiica lui Kurtzberg Paul și Rașela,
născută la data de 7 februarie 1946 în București, sectorul 4,
România, cu domiciliul în Israel, Hertzlia, str. Shmuel Hanaghid
nr. 13, ap.5. Dosar nr. 17RD/2006
96. Rancici Dușița, fiica lui Constantinovici Mladen și Emilia,
născută la data de 27 august 1946 în localitatea Moldova Veche,
județul Caraș-Severin, România, cu domiciliul în Serbia,
Kostolac, str.Nicola Tesla nr. 22. Dosar nr. 2.643RD/2007
97. Rasovan Romică, fiul lui Gheorghe și Maria, născut la
data de 22 decembrie 1967 în localitatea Reșița, județul
Caraș-Severin, România, cu domiciliul în Germania,
Humboldtstrasse nr. 1, cod 73457 Essingen. Dosar
nr. 3.090RD/2007
98. Raviv Bety, fiica lui Avramovici Riven și Perla Haia,
născută la data de 12 decembrie 1945 în localitatea PiatraNeamț, județul Neamț, România, cu domiciliul în Israel, Rehovat,
str. Golan nr. 2. Dosar nr. 2.758RD/2007
99. Roman Bianca, fiica lui Helic Strul-Herș și Leia, născută
la data de 17 ianuarie 1952 în localitatea Dorohoi, județul
Botoșani, România, cu domiciliul în Israel, Bat-Yam.
str.Yabotimski nr. 14/7. Dosar nr. 3.101RD/2007
100. Romanis George, fiul lui Pițigoi Ion și Elena, născut la
data de 21 aprilie 1935 în localitatea Mădulari, județul Vâlcea,
România, cu domiciliul în SUA, 100, Llewellyn Ave Apt. 618
Bloomfield, New Jersey. Dosar nr. 2.413RD/2007
101. Rotman Ariel, fiul lui Iosef și Marieta, născut la data de
14 decembrie 1965 în localitatea Iași, județul Iași, România, cu
domiciliul în Israel, Ashdod, Shevet Yehuda nr. 32. Copii minori:
Rotman Moran, născută la data de 12 noiembrie 1995, și
Rotman Alon Avi, născut la data de 14 iunie 1998. Dosar
nr. 2.617RD/2007
102. Rozen Gaby, fiica lui Herscu și Sara, născută la data de
7 octombrie 1945 în București, România, cu domiciliul actual în
Israel, Tel Aviv, str. Smolanski nr. 16, ap. 2. Dosar
nr. 2.609RD/2005
103. Sabău Ion, fiul lui Sabău Gheorghe și Luca Clara,
născut la data de 22 noiembrie 1945 în București, sectorul 4,
România, cu domiciliul în SUA, 384 Sandhurst Cir, nr. 2 Glen
Ellyn Il 60.137. Dosar nr. 2.631RD/2007
104. Savin Mihaela, fiica lui Leon și Adelina, născută la data
de 23 octombrie 1943 în București, România, cu domiciliul în
Israel, Tel Aviv, str. Arlosorof 82/5. Dosar nr. 2.720/RD/2007
105. Schvartz Fani, fiica lui Avramsohn Osias și Roza, născut
la data de 26 mai 1935 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cu domiciliul în Israel, Aschdod, str.Rogozin nr. 54/24.
Dosar nr. 2.757RD/2007
106. Schwartz Moshe Francisc, fiul lui Desideriu și Iuliana,
născut la data de 29 februarie 1944 în localitatea Arad, județul
Arad, România, cu domiciliul în Israel, Qiryat Mozkin, Reh. Yagal
Alon nr. 13/75. Dosar nr. 2.749RD/2007
107. Schwartz Titiana Laura Liora, fiica lui Suciu Gherasim și
Suciu Laura, născută la data de 21 octombrie 1940 în localitatea
Târnăvești, județul Mureș, România, cu domiciliul în Israel,
Qiryat Mozkin, Reh. Yagal Alon nr.13/75. Dosar
nr. 2.748RD/2007.
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localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, România, cu
domiciliul în Germania, Rundstrasse nr. 6, cod 34.295
Edermunde. Dosar nr. 3.087RD/2007
132. Vitenstein Rina, fiica lui Herscovici Maier și Tivia,
născută la data de 1 iunie 1961 în localitatea Huși, județul
Vaslui, România, cu domiciliul în Israel, str. Hamacabim nr. 37,
Șoham. Dosar nr. 2.950RD/2007
133. Wechsler Nadia Martha, fiica lui Ervin și Bela, născut la
data de 7 octombrie 1949 în București, România, cu domiciliul
în SUA, 1725 York Avenue 28 B, NY 10.128. Dosar
nr. 2.765RD/2007
134. Weiner Maia, fiica lui Schwitzer Max și Ilse, născută la
data de 6 noiembrie 1945 în localitatea Rădăuți, județul
Suceava, România, cu domiciliul în Israel, Hadegel Haivri 18/6,
Rishon Lezion. Dosar nr. 1.446RD/2006
135. Weiner Victor, fiul lui Weiner Max și Elisabeta, născut la
data de 9 iunie 1944 în București, sectorul 1, România, cu
domiciliul în Israel, Hadegel Haivri 18/6, Rishon Lezion. Dosar
nr. 1.447RD/2006
136. Weissman Adi-Adrian, fiul lui Efraim și Zița, născut la
data de 15 martie 1968 în București, România, cu domiciliul
actual în Israel, Ramat Gan, str. Kat Ginel 8. Copii minori:
Weissman Eran, născut la 13 ianuarie 2005, și Weissman Gur,
născut la 17 septembrie 2002. Dosar nr. 1.116/RD/2005
137. Wonner Anna, fiica lui Depner Rudolf și Mieskes Ana,
născută la data de 28 august 1926 în localitatea Codlea, județul
Brașov, România, cu domiciliul în Germania, Wilhelmistr. nr. 5,
cod 74.706, Osterburken. Dosar nr. 2.775RD/2007
138. Zăvoianu Marian, fiul lui Ion și Iuliana, născut la data de
3 aprilie 1968 în localitatea Constanța, județul Constanța,
România, cu domiciliul în Suedia, 1212 31 Malmö,
Axhogsgrand, 5A. Dosar nr. 2.770RD/2007
139. Zeilig Rutt, fiica lui Curtzberg Paul și Rașela, născută la
data de 26 octombrie 1949 în București, sectorul 3, România, cu
domiciliul în Israel str. Maze 23, Hertzelya. Dosar
nr. 1.480RD/2007
140. Zgunea Aurel, fiul lui Nicolae și Ecaterina, născut la data
de 13 februarie 1946 în localitatea Tărlungeni, județul Brașov,
România, cu domiciliul în Germania, Ginsterweg nr. 5, 51.491
Overaht. Dosar nr. 1.323RD/2006
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121. Slater Elena, fiica lui Bocica Dumitru și Matilda, născută
la data de 11 iunie 1948 în localitatea Craiova, județul Dolj,
România, cu domiciliul în SUA 30 Skyline Drive Upper Saddle
River , New Jersey 07458. Dosar nr. 1.531RD/2007
122. Spiegelhoff Maria, fiica lui Bidner Gheorghe și Catarina,
născută la data de 6 martie 1955 în localitatea Jelna, județul
Bistrița-Năsăud, România, cu domiciliul în Germania, 46446,
Emmeruch, Maria Sophia Strasse 12. Dosar nr. 3.086RD/2007
123. Sporn Efraim, fiul lui Herman și Hana, născut la data de
28 noiembrie 1957 în localitatea Bistrița, județul Bistrița-Năsăud,
România, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion,
str. Hayarden nr. 24. Dosar nr. 3.586RD/2005
124. Stăncescu Niculina, fiica lui Peniu Gheorghe și Ana,
născută la data de 31 martie 1949 în localitatea Babadag,
județul Tulcea, România, cu domiciliul în Germania, Winzererstr.
180, cod. 80.797 München. Dosar nr. 2.859RD/2007
125. Sweiry Sara, fiica lui Brender Max și Clara, născută la
data de 20 octombrie 1949 în București, România, cu domiciliul
în Israel, Herzeliya, str. Baal Shem Tov nr. 16. Dosar
nr. 2.744RD/2007
126. Temciuc Ecaterina, fiica lui Ostafeiov Nistor și Ana,
născută la data de 6 decembrie 1951 în localitatea Rădăuți,
județul Suceava, România, cu domiciliul în Suedia, Ryttaregard,
nr.14, cod 226 39 Lund. Dosar nr. 2.768RD/2007
127. Timbuș Gheorghe, fiul lui Ioan și Ileana, născut la data
de 18 octombrie 1940 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj,
România, cu domiciliul în Suedia, str. Delbanco nr.11E,
cod 431 35 Molndal. Dosar nr. 2.812RD/2007
128. Triff Ana, fiica lui Nicolae și Gertude, născută la data de
24 decembrie 1918 în localitatea Sânnicolau Mic, Fântânele,
județul Arad, România, cu domiciliul actual în SUA, 15 Heritage
Lane, Whippany, New Jersey 07981. Dosar nr. 4.755RD/2004
129. Turos Elisabeta, fiica lui Turos Martin și Ecaterina,
născută la data de 14 iunie 1955 în localitatea Cluj-Napoca,
județul Cluj, România, cu domiciliul actual în SUA, New Jersey,
Cozzens Lane, North-Brunswick. Dosar nr. 2.643RD/2005
130. Turos Francisc, fiul lui Turos Martin și Ecaterina, născut
la data de 14 iunie 1955 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj,
România, cu domiciliul actual în SUA, New Jersey, Cozzens
Lane, North Brunswick. Dosar nr. 2.644RD/2005
131. Ungureanu Gabriel Flaviu, fiul lui Coptil Ștefan și
Ungureanu Octavia-Flavia, născut la data de 1 iunie 1988 în

ra
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ANEXA Nr. 2

L I S TA

persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererile de redobândire a cetățeniei române,
cu stabilirea domiciliului în România, conform art. 10 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
1. Magheti Nick Gusty, fiul lui Nicolae și Iconia, născut la data
de 22 octombrie 1945 în localitatea Sacoșul Mare, județul Timiș,
România, cu domiciliul în Buziaș, Str. Principală nr. 5-A, județul
Timiș. Dosar nr. 2.798RD/2007
2. Varga Ștefan, fiul lui Ștefan și Estera, născut la data de
6 aprilie 1935 în localitatea Crăciunel, județul Harghita,

România, cu domiciliul în Austria, Schonau 2525, str. Sollenauer
nr. 2. Dosar nr. 2.211RD/2007
3. Zoppelt Diana, fiica lui Luță Vasile și Luță Rodica, născută
la data de 26 mai 1974 în localitatea Victoria, județul Brașov,
România, cu domiciliul în București, șos. București—Ploiești
nr. 39, bl. 6, ap. 5, sectorul 1. Dosar nr. 2.467RD/2007
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului „Fabrica de textile Cehan, azi Fabrica de cânepă”
din municipiul Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, județul Iași
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 65/E din 12 februarie 2008,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național a Județului Iași va îndeplini procedurile de comunicare
în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — „Fabrica de textile Cehan, azi Fabrica de cânepă”
din municipiul Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, județul
Iași, având până la data prezentului ordin regimul juridic
de monument istoric, grupa B, cod IS-II-m-B-04065, se
declasează.
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București, 15 aprilie 2008.
Nr. 2.238.

iv

in

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

tin

at

ex

cl

us

ORDIN
privind declasarea imobilului „Casă” din municipiul Călărași, Str. 13 Decembrie nr. 26,
județul Călărași

D

es

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 63/E din 12 februarie 2008,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Imobilul „Casă” din municipiul Călărași,
Str. 13 Decembrie nr. 26, județul Călărași, având până la data
prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B,
cod CL-II-m-B-14601, se declasează.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

Național a Județului Călărași va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
București, 15 aprilie 2008.
Nr. 2.239.
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea parțială a imobilului „Fabrica de bere” din municipiul Iași,
str. Păcurari nr. 95, județul Iași
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 66/E din 12 februarie 2008,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Imobilul „Fabrica de bere” din municipiul Iași,
str. Păcurari nr. 95, județul Iași, având până la data prezentului
ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod IS-II-mB-03991, se declasează parțial, cu excepția „Beciului fabricii de
bere”, care va fi menținut în Lista monumentelor istorice.
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Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național a Județului Iași va îndeplini procedurile de comunicare
în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

București, 15 aprilie 2008.
Nr. 2.242.
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