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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008
pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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aprobat prin ordin al ministrului sănătății publice, în condițiile
legii.”
7. La articolul 8, alineatul (8) se abrogă.
8. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Sumele necesare pentru asigurarea testelor de
automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat
insulinodependent, aferente obiectivului prevăzut la lit. c) din
cadrul aceluiași program prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se
asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate. Testele se eliberează prin
farmaciile cu circuit deschis, în baza actelor adiționale la
contractele pentru furnizare de medicamente cu și fără
contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, încheiate de
casele de asigurări de sănătate cu farmaciile. Farmaciile cu
circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de
automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat
insulinodependent la prețul de decontare aprobat prin ordin al
ministrului sănătății publice, în condițiile legii. Condițiile de
acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor
cu diabet zaharat insulinodependent se stabilesc prin normele
tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate.”
9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu
diabet zaharat insulinodependent achiziționate de autoritățile de
sănătate publică și unitățile sanitare se eliberează, până la
epuizarea stocurilor, prin farmaciile cu circuit închis aparținând
unităților sanitare.”
10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Pentru realizarea activităților și obiectivelor cuprinse în
cadrul programelor naționale de sănătate ca acțiuni multianuale,
unitățile de specialitate prin care se derulează programe pot
angaja personal pe toată perioada de derulare a acestora.”
11. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între
Ministerul Sănătății Publice și unitățile din coordonarea sau
aflate sub autoritatea sa, precum și contractele încheiate pentru
produsele și serviciile menționate la art. 8, achiziționate prin
licitații organizate la nivel național, sunt monitorizate și derulate
de compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor
publice, înființat în conformitate cu prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 128/2007, cu modificările
și completările ulterioare.”
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Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru
aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din
31 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Programele naționale de sănătate se finanțează de la
bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății
Publice, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate și prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății
Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate, precum și din alte surse, inclusiv din donații și
sponsorizări, în condițiile legii.”
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Programele naționale de sănătate prevăzute în anexă
reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale, organizate în
scopul evaluării, prevenirii, tratamentului și controlului bolilor cu
impact major asupra stării de sănătate a populației.”
3. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele
medicale și altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit
deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de
sănătate, care se acordă bolnavilor, precum și pacienților
cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă
la nivelul prețului de decontare, aprobat prin ordin al ministrului
sănătății publice, în condițiile legii. Prescrierea medicamentelor
în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comercială.”
5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Prețul de decontare prevăzut la alin. (3), stabilit pentru
medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și
altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care
se acordă bolnavilor și pacienților cuprinși în cadrul programelor
naționale de sănătate, și aprobat prin ordin al ministrului
sănătății publice, în condițiile legii, este prețul de vânzare cu
amănuntul maximal cu TVA inclus, stabilit conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice, și reprezintă
totodată tariful maximal stabilit pentru acestea.”
6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele
medicale și altele asemenea, utilizate în unitățile sanitare cu
paturi, pe perioada spitalizării, pentru tratamentul specific al
bolnavilor, precum și pentru pacienții cuprinși în cadrul
programelor naționale de sănătate, se achiziționează de către
acestea, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor
publice, la un preț care nu poate depăși prețul de decontare
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— transferuri FNUASS: 147.000 mii lei.
2. Venituri proprii: total — 1.293.530 mii lei, din care:
a) bunuri și servicii: 73.666 mii lei;
b) transferuri: 1.219.864 mii lei, din care:
— transferuri FNUASS: 1.091.364 mii lei.”
13. La anexă, la litera A „Programe naționale de sănătate
de evaluare, profilactice și cu scop curativ finanțate din
bugetul Ministerului Sănătății Publice”, punctul VII
„Rezerva Ministerului Sănătății Publice” din cadrul titlului
„Structura” se abrogă.

12. La anexă, la litera A „Programe naționale de sănătate
de evaluare, profilactice și cu scop curativ finanțate din
bugetul Ministerului Sănătății Publice”, punctul I din cadrul
titlului „Necesar resurse” se modifică și va avea următorul
cuprins:
„I. Pentru realizarea programelor naționale de sănătate în
anul 2008:
1. Buget de stat: total — 446.810 mii lei, din care:
a) bunuri și servicii: 218.060 mii lei;
b) transferuri: 228.750 mii lei, din care:

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății publice,
Raed Arafat
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Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
Nr. 479 din 1 august 2008
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 490 din 17 aprilie 2008
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ORDIN
pentru aplicarea cerințelor minime privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă
ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră
în sectorul feroviar
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Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în
conformitate cu art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007, cu modificările ulterioare și al art. 14 din Hotărârea
Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cerințele minime privind anumite
aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care
prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în
sectorul feroviar, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cerințele minime se aplică lucrătorilor feroviari
mobili repartizați la serviciile de interoperabilitate transfrontalieră
efectuate de operatorii de transport feroviar.
(2) Prezentele cerințe nu se aplică personalului de tren
repartizat în cadrul următoarelor servicii de transport feroviar:
— transportul feroviar transfrontalier de călători local sau
regional;
— transportul feroviar transfrontalier de marfă pe rute ce nu
depășesc 15 km dincolo de frontiera de stat;
— transportul feroviar pe rute transfrontaliere care încep și se
termină pe infrastructura națională și utilizează infrastructura

unui alt stat membru al Uniunii Europene fără a opri pe teritoriul
statului respectiv.
Art. 3. — În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile
sunt definite după cum urmează:
1. servicii de interoperabilitate transfrontalieră — acele
servicii de transport feroviar transfrontalier pentru efectuarea
cărora operatorii de transport feroviar trebuie să dețină cel puțin
două certificate de siguranță, cel de pe teritoriul României fiind
emis conform prevederilor Legii nr. 55/2006 privind siguranța
feroviară;
2. lucrător mobil care prestează servicii de interoperabilitate
transfrontalieră — orice lucrător care face parte din personalul
de tren, repartizat la serviciile de interoperabilitate
transfrontalieră pentru mai mult de o oră pe zi de muncă;
3. timp de muncă — orice perioadă în care salariatul
prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și
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îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă
aplicabil și/sau ale legislației în vigoare;
4. perioadă de odihnă — orice perioadă care nu reprezintă
timp de muncă;
5. timp de noapte — orice perioadă de minimum 7 ore,
cuprinsă între orele 22,00—6,00;
6. schimb de noapte — orice schimb de minimum 3 ore de
muncă pe timp de noapte;
7. odihnă în afara domiciliului — odihnă zilnică de care
lucrătorul mobil nu poate beneficia la domiciliul său;
8. mecanic de locomotivă — orice lucrător autorizat să
conducă un vehicul feroviar de tracțiune;
9. timp de conducere — durata activității programate în
timpul căreia mecanicul de locomotivă este răspunzător de
vehiculul feroviar de tracțiune, excluzând timpul prevăzut pentru
punerea în funcțiune sau pentru oprirea acestui vehicul, dar
incluzând orice întreruperi planificate pe durata cărora

mecanicul de locomotivă rămâne răspunzător de vehiculul
feroviar de tracțiune.
Art. 4. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage
răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Ludovic Orban

Paul Păcuraru
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*
Prezentul ordin transpune în totalitate prevederile Directivei
2005/47/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind Acordul dintre
Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația
Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor
aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care
prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în
sectorul feroviar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L 195 din 27 iulie 2005.

ra

(4) O parte din pauză trebuie asigurată între a 3-a și a 6-a oră
de lucru.
(5) În cazul în care este disponibil un al doilea mecanic de
locomotivă, nu se aplică prevederile alin. (1)—(4), iar pauzele
vor fi acordate în conformitate cu prevederile Codului muncii sau
ale contractului colectiv de muncă aplicabil.
(6) Pentru alte categorii de personal de bord se acordă o
pauză de cel puțin 30 de minute, dacă timpul de lucru este mai
lung de 6 ore.
Perioada de odihnă săptămânală
Art. 4. — (1) Toți lucrătorii mobili care prestează servicii de
interoperabilitate transfrontalieră au dreptul, la fiecare perioadă
de 7 zile, la o perioadă minimă neîntreruptă de odihnă de 24 de
ore, plus perioada de odihnă zilnică de 12 ore menționată la
art. 1 din prezenta anexă.
(2) În fiecare an, fiecare lucrător mobil are dreptul la
104 perioade de odihnă de câte 24 de ore, inclusiv perioadele
de 24 de ore ale celor 52 de perioade de odihnă săptămânale,
acordate astfel încât să includă:
— 12 perioade de odihnă duble, de 48 de ore plus o perioadă
de odihnă zilnică de 12 ore, inclusiv sâmbăta și duminica;
— 12 perioade de odihnă duble, de 48 de ore plus o perioadă
de odihnă zilnică de 12 ore, fără garanția că sunt incluse o
sâmbătă și o duminică.
Timpul de conducere
Art. 5. — (1) Timpul de conducere, așa cum este definit la
art. 3 din ordin, nu depășește 9 ore pentru un schimb de zi și
8 ore pentru un schimb de noapte între două perioade de odihnă
zilnică.
(2) Timpul maxim de conducere într-o perioadă de două
săptămâni se limitează la 80 de ore.
Verificări
Art. 6. — Pentru a permite monitorizarea respectării
dispozițiilor ordinului, operatorii de transport feroviar vor ține o
evidență a orelor zilnice de muncă și a perioadelor de odihnă
pentru lucrătorii mobili, care va fi păstrată cel puțin un an.
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Odihna zilnică la domiciliu
Art. 1. — (1) Odihna zilnică la domiciliu este de minimum
12 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore.
(2) Odihna zilnică la domiciliu poate fi redusă la cel mult
9 ore o dată la 7 zile. În acest caz, orele corespunzătoare
diferenței dintre perioada redusă de odihnă și perioada de
12 ore se adaugă la următoarea perioadă de odihnă zilnică la
domiciliu.
(3) O perioadă zilnică de odihnă la domiciliu, redusă la cel
mult 9 ore, nu poate fi programată între două perioade de odihnă
zilnică în afara domiciliului.
Odihna zilnică în afara domiciliului
Art. 2. — (1) Odihna zilnică în afara domiciliului este de
minimum 8 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore.
(2) Orice perioadă de odihnă în afara domiciliului va fi urmată
de o perioadă de odihnă la domiciliu. Cea de-a doua perioadă
de odihnă consecutivă în afara domiciliului, precum și
compensarea pentru odihna în afara domiciliului se pot stabili
prin negocieri între partenerii sociali sau la nivel de operator de
transport feroviar, după caz.
(3) În vederea asigurării unei recuperări eficiente a
personalului, se recomandă angajatorului să acorde atenție
nivelului de confort al spațiului de cazare pus la dispoziția
personalului care se odihnește în afara domiciliului.
Perioadele de pauză
Art. 3. — (1) Dacă timpul de muncă al unui mecanic de
locomotivă este mai mare de 8 ore, se asigură o perioadă de
pauză de cel puțin 45 de minute în timpul zilei de lucru, iar dacă
timpul de lucru este între 6 și 8 ore, pauza va fi de cel puțin
30 de minute.
(2) Orele la care se programează pauzele și durata acestora
se stabilesc în așa fel încât să se asigure recuperarea eficientă
a mecanicului de locomotivă.
(3) Pauzele se pot adapta pe parcursul unei zile de lucru în
cazul întârzierii trenurilor.
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privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii
de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului „Electrificare 2007—2009”
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului
„Electrificare 2007—2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management
al programului, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind implementarea
Programului „Electrificare 2007—2009”, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția generală pentru comunități locale, zone
asistate, ajutor de stat și parteneriat cu structurile asociative din

urmărește punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
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Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
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României, Partea I.
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București, 31 iulie 2008.
Nr. 563.
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privind implementarea Programului „Electrificare 2007—2009”
I. Descriere generală
locale, care, în colaborare cu operatorii principali care dețin
Art. 1. — (1) Obiectivele Programului „Electrificare 2007— concesiunea serviciului de distribuție în zona respectivă, va
2009” sunt de a facilita racordarea la rețelele de energie identifica cele mai eficiente soluții de electrificare din punct de
electrică pentru cât mai multe gospodării în vederea creșterii vedere tehnic și economic. Costurile pentru realizarea studiilor
calității vieții locuitorilor și a potențialului economic din zonele de soluție de electrificare se suportă de către autoritățile locale
neelectrificate.
beneficiare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Programul „Electrificare 2007—2009” asigură
Art. 5. — Unitatea de management al Programului
cofinanțarea proiectelor de investiții pentru electrificarea „Electrificare 2007—2009”, înființată la nivelul Ministerului
localităților, prin acordarea de transferuri către bugetele locale Internelor și Reformei Administrative, este autoritatea
din bugetul Ministerul Internelor și Reformei Administrative, în competentă responsabilă cu administrarea Programului
limita fondurilor alocate de la bugetul de stat cu această „Electrificare 2007—2009” la nivel național.
destinație.
Art. 6. — (1) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce îi
II. Beneficiarii Programului „Electrificare 2007—2009”
revin potrivit Regulamentului de funcționare, Unitatea de
Art. 2. — Beneficiari eligibili pentru finanțare în cadrul management al Programului „Electrificare 2007—2009”
Programului „Electrificare 2007–2009” sunt:
colaborează cu colectivele de specialitate din cadrul aparatului
a) autoritățile publice locale;
propriu al consiliilor județene.
b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate între
(2) Colectivele de specialitate din cadrul aparatului propriu
două sau mai multe autorități publice locale, înființate în
al consiliilor județene analizează documentațiile proiectelor
conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 3. — Rețelele de distribuție a energiei electrice finanțate inițiate de autoritățile locale, în scopul verificării îndeplinirii
din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal condițiilor de eligibilitate impuse de prezentul regulament și
constituite de către autoritățile publice locale în calitatea lor de întocmesc lista proiectelor prioritare (anexa nr. 5 la Manualul de
titulare ale investițiilor se înscriu în patrimoniul autorităților finanțare), în conformitate cu obiectivele Programului
„Electrificare 2007—2009”, pe baza procedurii descrise în
respective.
III. Responsabilități în derularea Programului manualul de finanțare.
Art. 7. — Dosarele proiectelor care se regăsesc pe lista de
„Electrificare 2007—2009”
Art. 4. — (1) Pentru realizarea rețelelor de electrificare, priorități întocmită la nivelul consiliilor județene vor fi transmise
autoritatea locală inițiatoare a proiectului de investiții solicită Unității de management al Programului „Electrificare 2007—
Comisiei interministeriale de coordonare acordarea sprijinului 2009”.
IV. Categorii de proiecte eligibile
financiar în cadrul Programului „Electrificare 2007—2009”, prin
Art. 8. — Obiectivele de investiții finanțate prin Programul
completarea unei cereri de finanțare, conform modelului„Electrificare 2007—2009” sunt:
standard prezentat în anexa nr. 1 la Manualul de finanțare.
a) realizarea de noi rețele electrice de distribuție;
(2) Urmărirea realizării proiectelor de investiții în cadrul
b) extinderea rețelelor electrice existente;
Programului „Electrificare 2007—2009” revine fiecărei autorități
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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așa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investiții și lucrări de intervenții (anexa nr. 4, cap. 3 al
Devizului general), cheltuieli a căror angajare poate fi făcută de
către solicitant înainte de decizia Comisiei interministeriale de
coordonare, referitoare la aprobarea finanțării;
c) să fie înregistrate în evidențele contabile ale solicitantului,
să fie identificabile și verificabile si să fie susținute de documente
justificative de plată în original.
VI. Procedura de selecție
Art. 15. — (1) Proiectele declarate eligibile la nivelul fiecărui
județ sunt evaluate de colectivele de specialitate din cadrul
aparatului propriu al consiliilor județene, în vederea stabilirii
priorității la finanțare, pe baza criteriilor prezentate în Manualul
de finanțare.
(2) Colectivele de specialitate din cadrul aparatului propriu
al consiliilor județene întocmesc câte o fișă de evaluare pentru
fiecare proiect, prin acordarea unui punctaj în funcție de gradul
de îndeplinire a criteriilor de prioritizare. Pe baza acestui punctaj
se întocmește lista proiectelor prioritare la nivelul fiecărui județ,
propuse pentru acordarea de fonduri de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
(3) Lista proiectelor prioritare se aprobă prin hotărâre a
consiliului județean.
Art. 16. — Comisia interministerială de coordonare, în urma
analizării rapoartelor de evaluare elaborate de Unitatea de
management al Programului „Electrificare 2007—2009” pe baza
listelor de priorități întocmite la nivelul județelor, hotărăște
asupra aprobării cererii de finanțare pentru proiectele propuse.
VII. Alte dispoziții
Art. 17. — (1) Manualul de finanțare face parte integrantă din
prezentul regulament și cuprinde regulile de pregătire, depunere
și selecție a proiectelor în cadrul Programului „Electrificare
2007—2009”.
(2) Comisia interministerială de coordonare a Programului
„Electrificare 2007—2009” poate aduce completări Manualului
de finanțare și poate emite precizări referitoare la aplicarea
prevederilor acestuia.
Art. 18. — Sprijinul financiar acordat în cadrul Programului
„Electrificare 2007—2009” este complementar măsurilor și
acțiunilor realizate prin alte programe naționale, precum și cu
cele care se vor realiza prin Programul național de dezvoltare
rurală 2007—2013.
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c) rețele electrice izolate pentru energia electrică produsă
prin utilizarea grupurilor electrogene;
d) lucrări pentru producerea de energie electrică prin
utilizarea de surse regenerabile pentru situațiile în care soluția
clasică de extindere/realizare a rețelelor de alimentare cu
energie electrică nu este viabilă din punct de vedere economic;
Art. 9. — Lucrările finanțate în cadrul Programului
„Electrificare 2007—2009” pot fi realizate de către orice operator
economic autorizat, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 10. — Ca regulă generală impusă de rațiuni economice
bazate pe rezultatele studiului de soluție, pentru proiectele ai
căror parametri îndeplinesc simultan condițiile de mai jos
electrificarea se realizează fie prin producerea de energie
electrică prin utilizarea de grupuri electrogene, fie prin utilizarea
surselor regenerabile de energie:
a) numărul gospodăriilor beneficiare este mai mic de 10;
b) distanța față de cel mai apropiat punct de racord
depășește 10 km.
V. Condiții pentru finanțarea și implementarea
proiectelor
Verificarea eligibilității administrative
Art. 11. — Criteriile de eligibilitate sunt condiții obligatorii care
trebuie să fie îndeplinite de către solicitant și de către proiect
pentru a putea fi acceptat drept candidat pentru acordarea unei
finanțări de la bugetul de stat pentru electrificarea localităților.
Art. 12. — Pentru a obține finanțare în cadrul Programului
„Electrificare 2007—2009”, un beneficiar eligibil depune o cerere
de finanțare la sediul consiliului județean, iar verificarea
îndeplinirii criteriilor de eligibilitate administrativă cuprinse în
Manualul de finanțare se face de colectivele de specialitate din
cadrul aparatului propriu al consiliilor județene.
Verificarea eligibilității tehnice și financiare
Art. 13. — Studiul de fezabilitate elaborat conform
prevederilor legale în vigoare se aprobă prin hotărâre a
consiliului local, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 2 la
Manualul de finanțare.
Art. 14. — Pentru a fi considerate eligibile în contextul
Programului „Electrificare 2007—2009”, cheltuielile ocazionate
de realizarea obiectivelor de investiții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie
prevăzute în devizul general de cheltuieli ale proiectului, întocmit
conform legislației în vigoare;
b) să fie efectiv realizate pe perioada execuției proiectului,
cu excepția cheltuielilor pentru proiectare si asistență tehnică,

ra
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ANEXĂ
la regulament

MANUAL DE FINANȚARE

1. Depunerea și verificarea cererii de finanțare
Reprezentanții legali ai titularilor de proiecte sau împuterniciții
prin procură legalizată (în original) ai acestora depun personal
la sediile consiliilor județene, la termenele stabilite de acestea,
dosarele de finanțare aferente proiectelor propuse.
Cererea de finanțare este parte componentă a dosarului de
finanțare, care pe lângă aceasta conține în mod obligatoriu
documentele prevăzute în anexa nr. 3.
Colectivele de specialitate din cadrul aparatului propriu al
consiliilor județene analizează documentațiile depuse de către
beneficiari din punctul de vedere al conformității administrative,
notificând solicitanților eventualele abateri constatate în termen
de cel mult 10 zile de la data depunerii dosarelor de finanțare.

Solicitanții au obligația să aducă completările solicitate în termen
de 5 zile de la primirea notificării, în caz contrar proiectul fiind
considerat neeligibil.
Eligibilitatea administrativă a unui proiect este declarată după
asigurarea îndeplinirii următoarelor criterii:
1. beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele necesare
realizării investiției și are întocmită documentația justificativă
pentru susținerea oportunității și necesității investiției, potrivit
opisului dosarului de finanțare prevăzut în anexa nr. 3;
2. proiectele depuse respectă legislația în vigoare referitoare
la normele de siguranță în domeniul energiei.
Beneficiarii au obligația să furnizeze orice alte informații de
natură tehnică sau financiară solicitate de consiliile județene sau
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de Unitatea de management al Programului, în termen de
10 zile de la data primirii cererii.
Pentru acordarea fondurilor de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în
vederea finanțării obiectivelor de investiții realizate în cadrul
Programului „Electrificare 2007—2009”, sunt luate în
considerare doar cheltuielile eligibile, respectiv:
1. studii de teren;
2. cheltuieli pentru amenajarea terenului;
3. cheltuieli de proiectare pentru pregătirea proiectului (studii
de soluție, studii de fezabilitate, proiecte tehnice);
4. consultanță și asistență tehnică pe perioada implementării
proiectului, inclusiv asistență tehnică din partea operatorilor
principali de distribuție, în limita a 1,5% din costul eligibil al
proiectului;
5. cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;
6. cheltuieli de construcții și instalații, utilaje și echipamente
tehnologice;
7. montajul utilajelor tehnologice aferente rețelelor electrice;
8. cheltuieli aferente pentru darea în exploatare;
9. amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea
inițială.
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Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de
cheltuieli:
1. cheltuieli pentru obținerea terenurilor pe care urmează a fi
amplasate obiectivele de investiții;
2. construirea de drumuri de acces pentru conectarea la
rețelele electrice existente;
3. cheltuieli conexe organizării de șantier care depășesc 3%
din costul total eligibil al proiectului;
4. comisioane bancare, cote, taxe, costul creditului și alte
cheltuieli similare;
5. cheltuieli de regie, chirii și salarii ale personalului angajat
în administrația publică în activități de management,
implementare, monitorizare și control;
6. achiziționarea de mijloace de transport;
7. branșamentele individuale ale gospodăriilor și ale
consumatorilor necasnici la infrastructura nou-creată.
2. Prioritizarea proiectelor
Prioritizarea proiectelor declarate eligibile se va face prin
acordarea unui punctaj în funcție de gradul de îndeplinire a unor
criterii necesare atingerii obiectivelor Programului „Electrificare
2007—2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 328/2007,
astfel:
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eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul județului
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protecția mediului prin utilizarea de resurse regenerabile

Punctaj
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Dacă în urma procesului de verificare colectivele de
specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene
constată că anumite criterii de selecție completate de solicitant
în cererea de finanțare nu coincid cu realitatea, diferențele vor
fi aduse la cunoștința solicitanților, care vor răspunde în termen
de 10 zile de la notificare, în caz contrar proiectul fiind declarat
neeligibil.
În cazul proiectelor cu același punctaj departajarea se va
face prin hotărâre a consiliului județean, avându-se în vedere
obiectivul general al Programului „Electrificare 2007—2009”.
3. Repartizarea sumelor pe județe și proiecte eligibile
Consiliile județene transmit Unității de management al
Programului „Electrificare 2007—2009” lista proiectelor prioritare
întocmită la nivel județean, însoțită de dosarele de finanțare
corespunzătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată
pentru depunerea documentațiilor de către beneficiari.
Unitatea de management al Programului „Electrificare
2007—2009” analizează listele de priorități întocmite la nivelul
județelor și realizează un raport asupra necesarului de finanțare
la nivelul fiecărui județ, document care va fundamenta decizia
comisiei cu privire la repartizare.

Comisia interministerială de coordonare aprobă repartizarea
transferurilor pe județe și hotărăște asupra oportunității
proiectelor care se regăsesc pe lista de priorități.
Repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale și pe
proiecte se face prin decizie a directorului direcției generale a
finanțelor publice județene, în limita fondurilor aprobate de
comisie.
4. Raportare și publicitate
Documentațiile proiectelor vor fi depuse de către beneficiari
la sediile consiliilor județene până cel mai târziu la data de
15 august 2008 și, respectiv, 30 iunie 2009. În cazuri temeinic
justificate și cu aprobarea Comisiei interministeriale de
coordonare, sesiunile de depunere pot fi prelungite și după
aceste date.
Solicitanții vor fi informați de către comisie, în scris, asupra
hotărârii cu privire la cererile de finanțare depuse.
Comunitățile locale ale căror cereri de finanțare au fost
aprobate de comisie vor raporta trimestrial colectivelor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene
stadiul privind execuția lucrărilor și situația cheltuirii fondurilor
alocate, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, care vor fi
centralizate și transmise Unității de management al Programului
„Electrificare 2007—2009”.
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la Manualul de finanțare
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*) Anexa nr. 1 la Manualul de finanțare este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2
la Manualul de finanțare

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
„....................................................................................................................................”1)
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În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
analizând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007—2009” privind
alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului,
luând act de Regulamentul de implementare a Programului „Electrificare 2007–2009”,
ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiții și lucrări de intervenții, aprobarea structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții, analizând studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului
„........................................................................................................................................................................................................”1),
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
și ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
Consiliul Local al ............................................................ 2) adoptă prezenta hotărâre.
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Se înscrie titlul proiectului pentru care se solicită finanțare.
Se înscriu categoria și denumirea unității administrativ-teritoriale solicitante.
Se înscrie denumirea județului.
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Art. 1. — Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului .................................................................................................... 1)
pentru care se solicită finanțarea în baza Programului „Electrificare 2007—2009”.
Art. 2. — Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, precum și cheltuielile de
întreținere și exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local și/sau din împrumuturi.
Art. 3. — Primarul ............................................................ 2) este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Nr. ............. din ....................................... 200 ..
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ANEXA Nr. 3
la Manualul de finanțare

DOSARUL DE FINANȚARE

D
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Dosarul de finanțare cuprinde:
1. pagina opis, respectiv pagina cu numărul 0 a dosarului de
finanțare;
2. cererea de finanțare completată potrivit modelului
prezentat în anexa nr. 1 la Manualul de finanțare;
3. certificatul de urbanism;
4. extras din inventarul bunurilor aparținând domeniului
public, aprobat prin hotărâre a Guvernului, din care să rezulte
regimul juridic al terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele
de investiții;
5. extras din inventarul bunurilor aparținând domeniului privat
al unității administrativ-teritoriale sau extras din evidența
contabilă în cazul terenurilor care aparțin domeniului privat al
unității administrativ-teritoriale;
6. dovada depunerii cererilor în vederea obținerii acordurilor
și avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
7. certificatul de înregistrare fiscală în care se menționează
codul de înregistrare fiscală al unității administrativ-teritoriale;
8. studiul de fezabilitate întocmit conform prevederilor legale
în vigoare;

9. hotărârea consiliului local al unității administrativ-teritoriale
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului, potrivit modelului din anexa
nr. 2 la Manualul de finanțare;
10. declarație pe propria răspundere semnată de
reprezentantul legal, referitoare la existența unei cofinanțări din
bugetul local al unității administrativ-teritoriale;
11. numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale și
numărul de locuitori deserviți de proiect, potrivit datelor statistice
obținute cu ocazia ultimului recensământ;
12. lista cu semnături ale locuitorilor/operatorilor economici
care susțin realizarea investițiilor și angajamentul acestora
privind racordarea din surse proprii la rețeaua de energie
electrică;
13. documente justificative pentru angajamentul/
disponibilitatea altor surse de finanțare;
14. declarație pe propria răspundere, semnată de
reprezentantul legal, referitoare la inexistența litigiilor asupra
proprietății terenului destinat obiectivului de investiții, aflate pe
rolul instanțelor judecătorești.
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ANEXA Nr. 4
la Manualul de finanțare

Trim. ......... Anul .....
R A P O R TA R E T R I M E S T R I A L Ă

privind utilizarea transferurilor primite din bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
pentru finanțarea Programului „Electrificare 2007–2009”
Comuna/Orașul/Municipiul ............................................
— mii lei —

Nr.
crt.

Localitatea/Satul

Valoarea aprobată conform
Hotărârii Comisiei
nr..../200....

Denumirea
obiectivului

Nr. contractului de
servicii/lucrări

Valoarea lucrărilor
executate și decontate

Observații

1.
2.
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ANEXA Nr. 5
la Manualul de finanțare
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JUDEȚUL .............................................
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proiectelor prioritare propuse pentru finanțare în cadrul Programului „Electrificare 2007—2009”

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului/
Titlul proiectului

D

es

tin

— mii lei —

Beneficiarul

Nr. de locuitori
Nr. de gospodării
deserviți de proiect
beneficiare

% contribuție
Faza
buget local și alte Valoarea investiției documentației de
surse
proiectare

1.
2.
3.
:
:
:
:

Președintele consiliului județean,
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
EURO CREDIT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iulie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale EURO CREDIT BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca
broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
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Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor
privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări,
cu modificările și completările ulterioare.

ii
g

Art. 1. — Societatea Comercială EURO CREDIT BROKER
DE ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în
municipiul Timișoara, str. Andrei Șaguna nr. 3, bl. U5, ap. 11, județul
Timiș, nr. de ordine în registrul comerțului J35/1126/21.03.2008,
cod unic de înregistrare 23565985/21.03.2008, este autorizată
să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de
activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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București, 23 iulie 2008.
Nr. 635.

D

es

COMISIA DE SUPRAVEGERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
TENY BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iulie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale TENY BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker de
asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială TENY BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu,
str. Anina nr. 11, județul Sibiu, nr. de ordine în registrul
comerțului J32/340/26.02.2008, cod unic de înregistrare
23381419/27.02.2008, este autorizată să funcționeze ca broker
de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
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Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu
modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 23 iulie 2008.
Nr. 637.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
ASIG CENTER—BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iulie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale ASIG CENTER—BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca
broker de asigurare,
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Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind
Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu
modificările și completările ulterioare.
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Art. 1. — Societatea Comercială ASIG CENTER—BROKER
DE ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași,
aleea T. Neculai nr. 71, bl. 972, sc. A, et. 2, ap. 1, județul Iași,
nr. de ordine în registrul comerțului J 22/874/17.03.2008, cod
unic de înregistrare 23534520/18.03.2008, este autorizată să
funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
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București, 23 iulie 2008.
Nr. 638.
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iulie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L. de obținere
a autorizației de funcționare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială EASY INSURANCE
SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE —
S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Ion Berindei
nr. 1, bl. S22, sc. B, et. 8, ap. 77, sectorul 2, nr. de ordine în
registrul comerțului J40/8647/19.05.2008, cod unic de
înregistrare 23903130/19.05.2008, este autorizată să

funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate
numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare.
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Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă

profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor
privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări,
cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 23 iulie 2008.
Nr. 640.
COMISIA DE SUPRAVEGERE A ASIGURĂRILOR
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DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
ATP EXODUS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iulie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale ATP EXODUS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca
broker de asigurare,

ra
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Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor
privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări,
cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 1. — Societatea Comercială ATP EXODUS BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul Baia Mare,
bd. București nr. 65, județul Maramureș, nr. de ordine în registrul
comerțului J24/732/14.04.2008, cod unic de înregistrare
23715390/14.04.2008, este autorizată să funcționeze ca broker
de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 23 iulie 2008.
Nr. 644.
COMISIA DE SUPRAVEGERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iulie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizației de
funcționare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială ASIPLUS BROKER DE
ASIGURARE REASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în

municipiul Satu Mare, str. Grigore Ureche nr. 46, județul Satu
Mare, nr. de ordine în registrul comerțului J30/164/06.02.2008,
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cod unic de înregistrare 23198170/06.02.2008, este autorizată
să funcționeze ca broker de asigurare având ca obiect de
activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
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copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind
Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu
modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 23 iulie 2008.
Nr. 645.
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

rs
o

an

el

or

DECIZIE
privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activității de broker de asigurare
de către Societatea Comercială BTWC BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 29 iulie 2008, conform
art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația
aferentă Notei nr. IX.300 din 23 iulie 2008, a hotărât revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activității de asigurare
de către Societatea Comercială BTWC BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., cu sediul în municipiul București, str. Țincani nr. 10,
bl. F13, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/412/24.01.2002, cod unic de înregistrare
nr. 14401746,
având în vedere următoarele motive de fapt și de drept:
Prin Decizia președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 577/2008, autoritatea de supraveghere a dispus
interzicerea temporară a exercitării activității definite la art. 2 lit. C pct. 56 și 57 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare, a Societății Comerciale BTWC BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3)
lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, până la analizarea de către Consiliul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor a procesului-verbal de control.
Având în vedere că acțiunea de control dispusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a fost finalizată prin încheierea
procesului-verbal de control înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. IX.17.527 din 23 iulie 2008, iar la
societate, sub nr. 231 din 23 iulie 2008 și analizată de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, s-a hotărât, în ședința
din data de 29 iulie 2008, revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activității de asigurare de către Societatea
Comercială BTWC BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.,
drept care emite următoarea decizie:
Art. 1. — Se revocă măsura de interzicere temporară a
exercitării activității de broker de asigurare de către Societatea
Comercială BTWC BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., cu
sediul în municipiul București, str. Țincani nr. 10, bl. F13, sc. 4,
et. 4, ap. 77, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului
comerțului cu nr. J 40/412/24.01.2002, cod unic de înregistrare
nr. 14401746, dispusă prin Decizia Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 577/2008.
Art. 2. — Se stabilește în sarcina societății comerciale
menționate la art. 1 obligația ca, în termen de 30 de zile de la
data comunicării prezentei decizii, să își numească director

executiv, având în vedere faptul că societatea comercială nu mai
are conducător executiv, ceea ce reprezintă o încălcare a
prevederilor art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare, fapta constituind
contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din
aceeași lege.
Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 1 august 2008.
Nr. 722.
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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)
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65
25
100
85
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* 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.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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g

ra

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

ăr

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.

D

es

tin

 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)

or

 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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Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
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