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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la București la 14 ianuarie 2009
și la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea
sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la București la 28 ianuarie 2005
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și al art. 5 din
Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la
București la 28 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă amendamentul convenit prin
scrisorile*) semnate la București la 14 ianuarie 2009 și la
Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României, prin
Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre

România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru modernizarea
sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, semnat la
București la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005,
cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
București, 17 iunie 2009.
Nr. 727.
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Către: Orsalia Kalantzopoulos
Director
Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală
Banca Mondială
14 ianuarie 2009
Ref.: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură — MAKIS — Amendarea
acordului de împrumut
Stimată doamnă,
Implementarea în perioada următoare a proiectului menționat face necesară realocarea fondurilor între categoriile A5,
B1, C și D ale împrumutului.
Economiile sunt în valoare de 140.000 euro, care au fost alocate inițial pentru planul de acțiune referitor la Programul de
reformă în cadrul categoriei (5)(a) „Programul institutelor de cercetare în cadrul părții B.2 a Proiectului” și în valoare de 4.215.000
euro, în cadrul categoriei (2) „Servicii de consultanță, inclusiv audit”. De asemenea, în cadrul categoriei „Bunuri”, suma suplimentară
de 885.000 euro va fi folosită pentru dotarea cu echipamente a încă 5 centre integrate de consultanță agricolă și a institutului
național, în timp ce, în cadrul categoriei (3) „Pregătire—instruire”, suma suplimentară de 3.470.000 euro va fi folosită pentru
servicii de consultanță agricolă pentru siguranța alimentară.
Așadar, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a solicitat realocarea fondurilor inițial alocate, de la categoria (2)
„Servicii de consultanță, inclusiv audit” și categoria (5)(a) „Programul institutelor de cercetare în cadrul părții B.2 a Proiectului” la
categoria (1) „Bunuri” și categoria (3) „Pregătire—instruire”.
*) Traducere autorizată din limba engleză.
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În acest sens, propunem Băncii modificarea anexei nr. 1 „Trageri din împrumut” așa cum se specifică în anexa atașată,
pentru a reflecta realocarea propusă a fondurilor.
V-am fi recunoscători dacă ați urmări această problemă și ați fi de acord cu cele prezentate mai sus.
Cu stimă,
Bogdan Drăgoi,
secretar de stat
ANEXĂ
Suma din împrumut
alocată
(exprimată în euro)

Sume ce urmează
a fi realocate

Suma din împrumut
rămasă
după realocare
(exprimată în euro)

(1) Bunuri
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

4.120.000
3.610.000

—
885.000

4.120.000
4.495.000

(2) Servicii de consultanță, inclusiv audit
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

2.360.000
5.000.000

—
–4.125.000

2.360.000
785.000

(3) Pregătire — instruire
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

300.000
4.020.000

—
3.470.000

300.000
7.490.000

(4) Lucrări civile
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

3.670.000
20.000

—
—

—
—

Categoria

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de cercetare în
cadrul părții B.2 a Proiectului
(b) Implementarea Programului institutelor de cercetare în
cadrul părții B.2 a Proiectului

290.000

–140.000

150.000

11.990.000

—

11.990.000

(6) Granturi de cercetare prin schema de granturi competitive
în cadrul părții B.3 a Proiectului

3.920.000

—

3.920.000

(7) Costuri marginale de operare
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

410.000
1.690.000

—
—

410.000
1.690.000

T O T A L:

41.400.000

41.400.000

SUA
BANCA MONDIALĂ

Washington, DC 20433

Orsalia Kalantzopoulos
Director
Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală
28 ianuarie 2009
Excelenței Sale
Gheorghe Pogea
Ministrul finanțelor publice
Ministerul Finanțelor Publice
București, România
Stimate domnule ministru,
România: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură (împrumut
nr. 4758-RO) — Realocarea sumelor împrumutului
Ne referim la Acordul de împrumut (Acordul) dintre România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus menționat din data de 28 ianuarie 2005 și scrisoarea din data de 14 ianuarie 2009
din partea domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice, prin care se solicită realocarea anumitor sume
din împrumut.
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Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră și prin urmare realocăm sumele împrumutului așa cum sunt prezentate în
tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord, după cum urmează:
(i) 885.000 euro de la categoria (2)(b) „Servicii de consultanță, inclusiv audit, în cadrul părților A.5, B.1, C și D ale
Proiectului” la categoria (1)(b) „Bunuri în cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului”;
(ii) 3.300.000 euro de la categoria (2)(b) „Servicii de consultanță, inclusiv audit, în cadrul părților A.5, B.1, C și D ale
Proiectului” la categoria (3)(b) „Pregătire — instruire în cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului”;
(iii) 140.000 euro de la categoria (5)(a) „Programul institutelor de cercetare în cadrul părții B.2 a Proiectului” la categoria
(3)(b) „Pregătire — instruire în cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului”.
În consecință, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord este prevăzut în anexa atașată la prezenta scrisoare.
Cu stimă,
SS Indescifrabil
Cc: Excelența Sa
Ilie Sârbu
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
București, România
Dl Bogdan Drăgoi
Secretar de stat
Ministerul Finanțelor Publice
București, România
Dl Liviu Harbuz
Secretar de stat
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
București, România
Dra Cornelia Mihai
Director general
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
București, România
Dl Viorel Morărescu
Director general
ANCA
București, România
Dl Ștefan Nanu
Director general
Ministerul Finanțelor Publice
București, România
Dra Simona Paranici
Director UMP
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Dl Ruud Treffers
Director executiv
Banca Mondială
ANEXĂ
Categoria

(1) Bunuri
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale
Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului
(2) Servicii de consultanță, inclusiv audit
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale
Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului
(3) Pregătire — instruire
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale
Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

Suma din împrumut alocată
(exprimată în euro)

4.120.000
4.495.000

% din cheltuieli ce urmează a fi finanțat

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli
locale (cost franco uzină) și 80% din cheltuielile
locale pentru alte bunuri achiziționate de pe
piața internă
85% din cheltuielile externe și 75% din
cheltuielile locale

2.360.000
785.000
100%
300.000
7.490.000
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Suma din împrumut alocată
(exprimată în euro)

Categoria

(4) Lucrări civile
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale
Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului
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% din cheltuieli ce urmează a fi finanțat

100% din cheltuielile externe și 80% din
cheltuielile locale
3.670.000
20.000

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de
cercetare în cadrul părții B.2 a Proiectului
(b) Implementarea Programului institutelor de
cercetare în cadrul părții B.2 a Proiectului

11.990.000

(6) Granturi de cercetare prin Schema de granturi
competitive în cadrul părții B.3 a Proiectului

3.920.000

150.000

85% din cheltuielile externe și 75% din
cheltuielile locale
80%
49%

(7) Costuri marginale de operare
(a) În cadrul părților A.1, A.2, A.3, A.4 și A.6 ale
Proiectului
(b) În cadrul părților A.5, B.1, C și D ale Proiectului

85% până la 31 decembrie 2007, 70% până la
31 decembrie 2009 și 25% după această dată
410.000
1.690.000
41.400.000

T O T A L:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională
Muzeului Literaturii Române
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) și
al art. 16 alin. (1) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003,
republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se acordă titulatura de muzeu de importanță națională
Muzeului Literaturii Române, cu sediul în municipiul București, bd. Dacia nr. 12,
sectorul 1.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul culturii, cultelor
și patrimoniului național,
Theodor Paleologu
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 1 iulie 2009.
Nr. 769.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice și juridice experți
evaluatori autorizați de către Asociația Națională a Evaluatorilor din România, care desfășoară
activități de evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse exproprierii
Văzând Referatul de aprobare nr. 100.052 din data de 4 mai 2009, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale,
având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de
drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (1) lit. f) și al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de agreare a
persoanelor fizice și juridice experți evaluatori autorizați de către
Asociația Națională a Evaluatorilor din România, care
desfășoară activități de evaluare a terenurilor forestiere și
agricole supuse exproprierii, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului
ordin, orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. — Direcția generală îmbunătățiri funciare și fond
funciar, Direcția generală de regim silvic și cinegetic, direcțiile
pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului
București, precum și inspectoratele teritoriale de regim silvic și
vânătoare județene și al municipiului București vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
București, 30 iunie 2009.
Nr. 441.
ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de agreare a persoanelor fizice și juridice experți evaluatori autorizați de către Asociația Națională a Evaluatorilor
din România, care desfășoară activități de evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse exproprierii
CAPITOLUL 1
Prevederi generale
1.1. Scop

1.1.1. Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea
de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,
denumit în continuare MAPDR, a condițiilor și criteriilor de
agreare, precum și a elementelor și etapelor procesului de
agreare a persoanelor juridice și fizice experți evaluatori, membri
ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România — asociație
națională profesională de utilitate publică, denumită în
continuare ANEVAR.
1.1.2. Agrearea persoanelor juridice și fizice în conformitate
cu prevederile prezentelor norme metodologice conferă dreptul
de a presta servicii în domeniul evaluării terenurilor forestiere și
agricole, pe baza standardelor internaționale de evaluare
elaborate de International Valuation Standard Committee,
denumit în continuare IVSC, aflate în vigoare la data evaluării,
în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea
nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu
modificările și completările ulterioare.
1.1.3. Procedura de agreare a persoanelor fizice și juridice
experți evaluatori autorizați de către ANEVAR, care desfășoară
activități de evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse
exproprierii, este organizată și coordonată de direcțiile pentru
agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului

București, denumite în continuare DADR județene și de
inspectoratele teritoriale de regim silvic și vânătoare, denumite
în continuare ITRSV.
1.1.4. Agrearea se concretizează prin emiterea unui certificat
de agreare valabil pentru o perioadă de 3 ani, semnat de către
directorul coordonator al DADR și de către directorul
coordonator al ITRSV, în urma analizării și avizării dosarului de
prezentare al persoanei fizice sau juridice beneficiare care
solicită agrearea MAPDR. În urma expirării termenului de
valabilitate, certificatul poate fi prelungit la cererea beneficiarului
la fiecare 3 ani, conform prevederilor prezentelor norme
metodologice.
1.2. Domeniu

1.2.1. Activitatea care face obiectul prezentelor norme
metodologice este emiterea de către MAPDR prin DADR
județene și ITRSV a Certificatului de agreare în favoarea
persoanelor fizice și juridice experți evaluatori, care desfășoară
activități de evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse
procedurii de expropriere în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
1.2.2. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică
de către:
— ITRSV, care acordă agrearea persoanelor fizice și juridice
experți evaluatori autorizați de către ANEVAR, care desfășoară
activități de evaluare a terenurilor forestiere;
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— DADR județene, care acordă agrearea persoanelor fizice
și juridice experți evaluatori autorizați de către ANEVAR, care
desfășoară activități de evaluare a terenurilor agricole;
— persoanele fizice care solicită acordarea sau menținerea
(reînnoirea) agreării MAPDR în vederea desfășurării activităților
de evaluare a terenurilor forestiere și agricole;
— persoanele juridice care solicită acordarea sau
menținerea (reînnoirea) agreării MAPDR în vederea desfășurării
activităților de evaluare a terenurilor forestiere și agricole.
1.3. Legislație și documente de referință

1.3.1. Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale;
1.3.2. Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile
lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean
și local, cu modificările și completările ulterioare;
1.3.3. Standardele internaționale de evaluare elaborate de
IVSC;
1.3.4. Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru
reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
în inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare, cu
modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL 2
Elemente ale normei metodologice de agreare
2.1. Criterii eliminatorii pentru obținerea agreării

2.1.1. Agrearea persoanelor fizice și juridice experți
evaluatori autorizați de către ANEVAR, care desfășoară activități
de evaluare a terenurilor forestiere și agricole, se realizează pe
baza unor criterii privind experiența acestora de a efectua
evaluări de terenuri forestiere și agricole.
2.1.2. Criteriile eliminatorii pe baza cărora se va face
agrearea persoanelor fizice și juridice sunt următoarele:
2.1.2.1. pentru persoanele fizice:
— calitatea de membru titular ANEVAR, acreditat pentru
desfășurarea de activități de evaluare a proprietăților imobiliare;
— experiență în practica evaluării terenurilor de minimum
2 ani;
— asigurare de răspundere profesională de minimum
150.000 €;
— lipsa sancțiunilor contravenționale sau penale;
2.1.2.2. pentru persoanele juridice:
— statutul juridic. Persoanele juridice trebuie să fie persoane
juridice române de drept privat, constituite ca asociații
profesionale independente, nonguvernamentale sau societăți
comerciale, conform statutului și actului de constituire,
înregistrate la autoritățile competente;
— calitatea de membru asociat ANEVAR, acreditat pentru
desfășurarea de activități de evaluare a proprietăților imobiliare;
— capital social subscris și vărsat de minimum 5.000 lei
(50 milioane lei vechi);
— experiență în practica evaluării terenurilor de minimum
3 ani;
— asigurare de răspundere profesională de minimum
500.000 €;
— lipsa sancțiunilor contravenționale și penale.
2.2. Criterii suplimentare pentru menținerea agreării

2.2.1. Pentru menținerea agreării, persoanele fizice și juridice
vor trebui să probeze că în decursul perioadei de valabilitate a
agreării obținute, pe lângă condițiile eliminatorii prevăzute la
alin. 2.1.2.1 și, respectiv, 2.1.2.2, îndeplinesc o serie de condiții
suplimentare, și anume:
a) depunerea unei cereri de menținere a agreării, în termen
de 30 de zile înainte de expirarea certificatului de agreare;
b) desfășurarea unei activități de prestări de servicii în
domeniul de competență pentru care s-a obținut agrearea;

7

c) actualizarea cunoștințelor în domeniul evaluării
proprietăților imobiliare conform programului de pregătire
continuă, stabilit prin Statutul ANEVAR;
d) respectarea codului deontologic prevăzut de standardele
internaționale de evaluare.
2.2.2. În vederea menținerii agreării, MAPDR prin DADR
județene și a municipiului București și ITRSV va emite un
document de prelungire a termenului de valabilitate a
Certificatului de agreare.
2.3. Condiții de agreare

2.3.1. Persoanele fizice și juridice experți evaluatori autorizați
de către ANEVAR, care solicită agrearea MAPDR, vor îndeplini
o serie de condiții conform prezentelor norme metodologice.
2.3.1.1. Persoanele fizice care se încadrează în criteriile
prevăzute la alin. 2.1.2.1 vor depune o cerere-tip, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 1, care va însoți dosarul de
prezentare, la DADR județeană, precum și la ITRSV în raza
cărora domiciliază. Dosarul va cuprinde următoarele
documente:
1. curriculum vitae din care să reiasă pregătirea profesională
și experiența dobândită în domeniul evaluărilor imobiliare,
precum și datele de identificare și de contact;
2. document prin care se face dovada calității de membru
titular ANEVAR;
3. polița de asigurare profesională;
4. portofoliul de lucrări efectuate în domeniul evaluării
proprietăților imobiliare, în special a terenurilor forestiere și
agricole;
5. declarație pe propria răspundere că în vederea realizării
rapoartelor de evaluare se vor folosi exclusiv abordările,
metodele și tehnicile prevăzute în standardele internaționale de
evaluare în vigoare, adoptate de IVSC;
6. recomandare eliberată de ANEVAR, din care să reiasă
experiența în practica evaluării terenurilor, precum și calitatea
raportărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în
conformitate cu standardele internaționale de evaluare;
7. declarație scrisă pe propria răspundere că au a fost
sancționate penal sau contravențional pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită ori pentru
alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare.
2.3.1.2. Persoanele juridice care se încadrează în criteriile
prevăzute la alin. 2.1.2.2 vor depune o cerere-tip, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va însoți dosarul de
prezentare, la DADR județeană, precum și la ITRSV în raza
cărora au sediul. Dosarul va cuprinde următoarele documente:
1. prezentarea societății (date de identificare, sediu, aria
geografică în care societatea își desfășoară activitatea, statutul
societății);
2. documente prin care se face dovada calității de membru
asociat al ANEVAR;
3. polița de asigurare profesională;
4. portofoliul de lucrări efectuate în evaluarea terenurilor
forestiere și agricole în perioada ultimilor 3 ani;
5. certificat constatator emis de ORC, eliberat cu cel mult
15 zile înaintea depunerii dosarului, din care să rezulte obiectul
de activitate, asociații și administratorii, capitalul social, puncte
de lucru, precum și faptul că nu sunt înscrise mențiuni cu privire
la aplicarea legii privind procedura insolvenței;
6. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal
al persoanei juridice că în vederea realizării rapoartelor de
evaluare se vor folosi exclusiv abordările, metodele și tehnicile
prevăzute în standardele internaționale de evaluare în vigoare,
adoptate de IVSC;
7. recomandare eliberată de ANEVAR, din care să reiasă
experiența în practica evaluării terenurilor, precum și calitatea
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lucrărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în
conformitate cu standardele internaționale de evaluare;
8. declarație scrisă pe propria răspundere a reprezentantului
legal al persoanei juridice că nu au fost sancționate
contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere,
fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă,
dare și luare de mită, ori pentru alte abateri prevăzute de Legea
nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare.
2.3.2. În vederea prelungirii valabilității Certificatului de
agreare persoana fizică sau juridică agreată de MAPDR va
depune o solicitare conform alin. 2.2.1. lit. a), însoțită de
următoarele documente:
1. portofoliul de lucrări de evaluare a terenurilor forestiere și
agricole efectuate pe perioada agreată;
2. recomandare ANEVAR;
3. declarația conform prevederilor alin. 2.3.1.1 pct. 7
(persoanele fizice) și alin. 2.3.1.2 pct 8.
2.3.3. În situația în care posesorul Certificatului de agreare
care solicită prelungirea valabilității acestuia nu prezintă
portofoliul de lucrări prevăzut la alin. 2.3.2 pct. 1, se va aplica
procedura de agreare conform prevederilor subcap. 2.1 și 2.3.
2.3.4. După expirarea termenului de prelungire a valabilității
Certificatului de agreare, se va relua procedura de agreare,
conform prezentelor norme metodologice.
2.4. Procedura de agreare

2.4.1. Persoanele fizice și juridice experți evaluatori autorizați
de către ANEVAR, care solicită agrearea MAPDR în vederea
desfășurării activităților de evaluare a terenurilor forestiere și
agricole supuse exproprierii, vor transmite dosarele de
prezentare însoțite de cererea-tip prevăzută în anexele nr. 1 și
2 (după caz) la DADR din județul în care au domiciliul/sediul.
2.4.1.2. Procedura de agreare se desfășoară în următoarele
etape:
1. analizarea dosarelor la sediul DADR județeană:
a) cererea se înregistrează într-un registru de evidență
special, destinat solicitărilor depuse în scopul obținerii agreării
MAPDR a persoanelor fizice și juridice experți evaluatori
autorizați de către ANEVAR, care desfășoară activități de
evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse exproprierii;
b) la primirea dosarelor, persoana/comisia desemnată de
către directorul coordonator al DADR cu analizarea dosarelor
prezentate de persoanele juridice sau fizice verifică dacă sunt
îndeplinite prevederile subcap. 2.1 (sau, după caz, 2.2) și 2.3;
c) în termen de 3 zile de la depunerea cererii
persoana/comisia analizează conformitatea cu prevederile
prezentelor norme metodologice, consemnând constatările în
fișe de verificare, care se datează și se atașează la dosar;
d) în situația în care la analizarea dosarului se constată că
dosarul trebuie completat, se comunică solicitarea de
completare către persoana interesată în obținerea agreării;
e) în situația în care se constată că dosarul de prezentare
îndeplinește prevederile prezentelor norme metodologice,
persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al
DADR întocmește Certificatul de agreare, în 3 exemplare,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 și va aviza prin
semnarea tuturor exemplarelor;
f) persoana/comisia desemnată de către directorul
coordonator al DADR va transmite un exemplar al dosarului de
prezentare, însoțit de toate cele 3 exemplare ale Certificatul de
agreare avizate, către ITRSV care controlează regimul silvic din
județul respectiv;
2. analizarea dosarelor la sediul ITRSV
Persoana/Comisia desemnată de către directorul
coordonator al ITRSV va efectua următoarele activități:
a) va înregistra dosarul într-un registru de evidență special și
exclusiv destinat solicitărilor depuse în scopul obținerii agreării
MAPDR a persoanelor fizice și juridice experți evaluatori

autorizați de către ANEVAR, care desfășoară activități de
evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse exproprierii;
b) va analiza dosarul de prezentare în vederea acordării
avizului ITRSV;
c) în urma acordării avizului favorabil prin semnarea celor
3 exemplare, persoana/comisia desemnată de către directorul
coordonator al ITRSV va proceda după cum urmează:
— un exemplar va rămâne la ITRSV împreună cu dosarul de
prezentare;
— un exemplar se transmite la DADR județeană sau, după
caz, a municipiului București, care va fi anexat la dosarul de
prezentare;
— un exemplar se transmite persoanei fizice sau juridice
beneficiare, în termen de 3 zile de la semnarea acestuia.
2.4.2. Directorul coordonator al DADR va comunica
trimestrial MAPDR — Direcției generale îmbunătățiri funciare și
fond funciar lista persoanelor agreate pentru care se vor trece
datele de identificare, coordonate de contact, numărul și data
Certificatului de agreare, precum și numărul și data
documentului de menținere a agreării, dacă este cazul.
CAPITOLUL 3
Dispoziții finale
3.1. Nominalizarea persoanei/comisiei care se ocupă de
analizarea dosarelor depuse în vederea agreării intră în
responsabilitatea directorilor coordonatori ai DADR județene și
a municipiului București, precum și a directorilor coordonatori ai
ITRSV.
3.2. Drepturile persoanelor fizice și juridice experți evaluatori
autorizați de către ANEVAR, care doresc să desfășoare activități
de evaluare a terenurilor forestiere și agricole și care solicită
agrearea MAPDR, sunt următoarele:
a) să fie incluse în Lista persoanelor fizice și juridice experți
evaluatori membri ANEVAR, agreate de MAPDR pentru
desfășurarea activităților de evaluare în vederea exproprierii
conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
b) să fie informate despre eventualele modificări efectuate în
documentele de agreare;
c) să fie audiate înainte de aplicarea suspendării sau
retragerii agreării;
d) să facă contestații cu privire la deciziile de acordare a
avizului nefavorabil.
3.3. Obligațiile persoanelor fizice și juridice experți evaluatori
autorizați de către ANEVAR, care doresc să desfășoare activități
de evaluare a terenurilor forestiere și agricole și care solicită
agrearea MAPDR, sunt următoarele:
a) să desfășoare exclusiv activitățile pentru care au fost
agreate, în conformitate cu prezentele norme metodologice și
prin respectarea standardelor internaționale de evaluare;
b) să depună documentele în termenele prevăzute de
prezentele norme metodologice;
c) să ia act de prevederile Codului penal.
3.4. Sesizările primite de MAPDR cu privire la nerespectarea
obligațiilor de către persoanele fizice și juridice agreate fac
obiectul verificărilor în vederea stabilirii veridicității lor, iar în
cazul confirmării acestora, atrag suspendarea sau retragerea
agreării.
3.5. Direcția generală îmbunătățiri funciare și fond funciar va
întocmi formalitățile de publicare pe site-ul ministerului a
persoanelor fizice și juridice experți evaluatori membri ANEVAR,
agreate de MAPDR în vederea desfășurării activităților de
evaluare a terenurilor forestiere și agricole supuse exproprierii în
baza Legii nr. 198/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
3.6. Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentele
norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE

privind agrearea persoanelor fizice care își manifestă intenția de a desfășura activități de evaluare a terenurilor
Către MAPDR

— DADR a Județului .......................
— ITRSV .........................................
Domnului director coordonator al DADR a Județului ...................
Domnului director coordonator al ITRSV, județul .........................

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................., fiul/fiica lui ............................................ și al(a)
..........................................., CNP ................................................................., născut(ă) la data de ..............................., în localitatea
....................................., județul ................................................., țara ................................, având cetățenia...................., domiciliat(ă)
în localitatea ............................, str. ................................... nr. ....., județul/sectorul ...., telefon ..............., fax ..............., e-mail
............................................ posesor/posesoare al/a diplomei de expert evaluator al proprietăților imobiliare nr. ............. din data
de ..............., eliberată de ANEVAR, localitatea ...................., promoția ........., solicit eliberarea Certificatului de agreare de către
MAPDR/menținerea agreării acordate conform Certificatului de agreare nr. ............din data de .............., în vederea desfășurării
activității de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

.........................................................
(numele, prenumele, semnătura)

Data ..................................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

CERERE

privind agrearea persoanelor juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de evaluare a terenurilor
Persoana juridică ...............
Nr. .......... din ...............
Către MAPDR — DADR a Județului .......................
— ITRSV .........................................

Domnului director coordonator al DADR a Județului ...................
Domnului director coordonator al ITRSV, județul .........................
............................................................................, cu sediul în .........................., str. ......................................... nr. ............,
(denumirea persoanei juridice)

județul ..................., telefon ..........., fax ............., e-mail .............., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. .......................... din
.................., prin reprezentant ....................................................., având funcția de ......................................., posesor al diplomei
de expert evaluator al proprietăților imobiliare1 nr. .......................... din data de1 ......................, eliberată de ANEVAR, localitatea1
...................., promoția1 ....., solicit eliberarea Certificatului de agreare de către MAPDR/menținerea agreării acordate conform
Certificatului de agreare nr. ............din data de .............., în vederea desfășurării activității de evaluare a terenurilor în conformitate
cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes
național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

Data ..........

.........................................................................
(numele și prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice, funcția, semnătura)

1

Se va completa dacă reprezentantul legal al persoanei juridice este membru ANEVAR.
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

1. Model de Certificat de agreare care va fi anexat la dosarele de prezentare la sediile DADR și, respectiv, ITRSV
ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
C E R T I F I C AT D E A G R E A R E

Nr. ............. din...................
În urma analizării dosarului însoțit de Cererea de agreare nr. ....... din data de .............., având în vedere documentele
prezentate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 441/2009,
............................................................................................................................................................................................................,
(denumirea persoanei fizice sau juridice)

cu sediul/domiciliul în localitatea ..................., str. ............................. nr. ......., sectorul/județul ................, înregistrată la oficiul
registrului comerțului cu nr. .......din data de ............., este agreată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să
desfășoare activități de evaluare a terenurilor forestiere și agricole, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea
nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările
și completările ulterioare.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nu își asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propus de
expertul evaluator, aceasta aparținând în exclusivitate persoanei fizice sau juridice expert evaluator, semnatar al raportului de
evaluare, conform standardelor internaționale de evaluare IVSC, codului deontologic și declarațiilor de conformitate solicitate în
activitatea de evaluator, și nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entitățile locale, acestea
răspunzând conform prevederilor Codului penal.
Prezentul certificat are valabilitate 36 de luni de la data emiterii.
Director coordonator,
DADR a Județului .................

Director coordonator,
ITRSV ..........................

Comisia de avizare
DADR .....................
Numele . Semnătura 

Comisia de avizare ITRSV ................
Numele  Semnătura ..

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. ..../..........., se prelungește
valabilitatea Certificatului de agreare de la data de ................. până la data de ...................... .
Director coordonator,
DADR a Județului ......................

Director coordonator,
ITRSV ..........................

Comisia de avizare
DADR .....................
Numele . Semnătura 

Comisia de avizare ITRSV ................
Numele . Semnătura .

2. Model de Certificat de agreare care se eliberează beneficiarului agreării
ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
C E R T I F I C AT D E A G R E A R E

Nr. ............. din...................
În urma analizării dosarului însoțit de Cererea de agreare nr. ....... din data de .............., având în vedere documentele
prezentate în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 441/2009,
...........................................................................................................................................................................................................,
(denumirea persoanei fizice sau juridice)

cu sediul/domiciliul în localitatea ......................, str. ....................... nr. ......., sectorul/județul ..............., înregistrată la oficiul registrului
comerțului cu nr. .......din data de ............., este agreată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să desfășoare
activități de evaluare a terenurilor forestiere și agricole, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind
unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările
ulterioare.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nu își asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propus de
expertul evaluator, aceasta aparținând în exclusivitate persoanei fizice sau juridice expert evaluator, semnatar al raportului de
evaluare, conform standardelor internaționale de evaluare IVSC, codului deontologic și declarațiilor de conformitate solicitate în
activitatea de evaluator, și nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entitățile locale, acestea
răspunzând conform prevederilor Codului penal.
Prezentul certificat are valabilitate 36 de luni de la data emiterii.
Director coordonator,
DADR a Județului .................

Director coordonator,
ITRSV 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. /, se prelungește
valabilitatea Certificatului de agreare de la data de ................. până la data de ...................... .
Director coordonator,
DADR a Județului .................

Director coordonator,
ITRSV 
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MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009
al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații — I.N.S.C.C. București
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Studii și Cercetări
pentru Comunicații — I.N.S.C.C. București, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor
Publice, nr. 2.734/2009,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor
și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2009 al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru
Comunicații — I.N.S.C.C. București, aflat în coordonarea
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite
maxime ce nu pot fi depășite.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau

nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Studii
și Cercetări pentru Comunicații — I.N.S.C.C. București va
efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 3. — Institutul Național de Studii și Cercetări pentru
Comunicații — I.N.S.C.C. București va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Gabriel Sandu
București, 18 iunie 2009.
Nr. 501.

ANEXĂ*)

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
INSTITITUL NAȚIONAL DE STUDII ȘI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAȚII — I.N.S.C.C. BUCUREȘTI
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I
PE ANUL 2009

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

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 art. 10 alin. 1 din 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. 13 din
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești,
ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei
române ale persoanelor care au avut această cetățenie și au
solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
București, 1 iulie 2009.
Nr. 1.788/C.
ANEXĂ

L I S TA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetățeniei române, cu menținerea domiciliului în străinătate
1. Abrankian Carol Eduard, fiul lui Oxen și Alice, născut la
data de 8 iunie 1937 în București, România, cetățean american,
cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 43—30 44 th
Street, ap. 6G, L.I.C., New York 11104. (10/2009)

2. Ben Dror Nomy, fiica lui Grimberg Carol și Sofia, născută
la data de 3 august 1929 în localitatea Focșani, județul Vrancea,
România, cu domiciliul actual în Israel, Petah Ticva, str. Histadrut
nr. 4, ap. 11. (162/2006)
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3. Buciunană Sever, fiul lui Hristu și Zorica, născut la data de
8 septembrie 1944 în localitatea Mihai Viteazu, județul
Constanța, România, cetățean canadian, cu domiciliul actual în
Canada, Toronto, North York, str. 20- Godstone Rd 703.
(2.892/2008)
4. Chirițescu Nicolae, fiul lui Alexandru și Elena, născut la
data de 18 august 1948 în localitatea Iohanisfeld, județul Timiș,
România, cu domiciliul actual în Elveția, 8008 Zurich,
Geranienstrasse 10. (777/2006) Copii minori: Chirițescu Sanda
Nora, născută la data de 24.07.1991.
5. Ciubotariu Arie Lulu, fiul lui Hună și Adela, născut la data
de 8 iunie 1962 în localitatea Iași, județul Iași, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat-Yam,
str. Armonim nr. 23. (23/2009) Copii minori: Ciubotariu Libi,
născută la data de 30.09.1993, Ciubotariu Chen, născută la data
de 21.11.1995, și Ciubotariu Adi, născută la data de 14.02.1999.
6. Dagan Ariela, fiica lui Mayer Marton și Katalin, născută la
data de 20 iunie 1954 în localitatea Sfântu Gheorghe, județul
Covasna, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Naharya, str. Weizman nr. 14. (13/2009)
7. Dagan Yaron, fiul lui Moedechai și Ariela, născut la data de
2 iunie 1991 în localitatea Haifa, Israel, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Weizman nr. 14.
(13/2009)
8. Flechner Roy, fiul lui Iancu și Maria, născut la data de
11 august 1975 în localitatea Ierusalim, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Hain Haviv
nr. 7/26. (14/2009)
9. Friedman Sorina Dana, fiica lui Savin Ionel și Francisca,
născută la data de 13 ianuarie 1950 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba,
str. Dov Hoz nr. 27. (1.931/2005)
10. Gheorghe Marcel, fiul lui Vasile și Ioana, născut la data
de 18 septembrie 1968 în București, România, cetățean
american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii,
52 Pinehurst Ave. Auburn MA 01501. (784/2005)
11. Goldfeld Liviu, fiul lui Alexandru și Idișca, născut la data
de 19 aprilie 1959 în localitatea Bacău, județul Bacău, România,
cu domiciliul actual în Israel, str. David Hameleh nr. 4, BneiBerak. (3.568/2006)
12. Gon Yosef, fiul lui Boiangiu Nusim și Matilda, născut la
data de 28 aprilie 1953 în București, România, cu domiciliul
actual în Israel, str. Halon 140/45, Bney Ayish. (1.554/2006)
13. Grunberg Yakov, fiul lui Marcu și Hana, născut la data de
1 ianuarie 1941 în localitatea Galați, județul Galați, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan,
str. Miriam nr. 10. (3.742/2005)
14. Grunsberger Viorica, fiica lui Kremer Iosif și Hermina,
născută la data de 18 ianuarie 1956 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva,
str. Nes Ziona nr. 2. (15/2009)
15. Haba Batya, fiica lui Cojocariu Strul-Iosub și Sali, născută
la data de 26 august 1951 în localitatea Botoșani, județul
Botoșani, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Ierusalim, str. Șevet Țede nr. 5. (200/2005) Copii minori:
Haba Amit, născut la data de 23.12.1994.
16. Haba Liad, fiica lui Shlomo și Batya, născută la data de
9 februarie 1988 în localitatea Ierusalim, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Șevet
Țedec nr. 5. (200/2005)
17. Haba Laor, fiica lui Shlomo și Batya, născută la data de
7 decembrie 1987 în localitatea Ierusalim, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Șevet
Țedec nr. 5. (200/2005)
18. Haim Miriam, fiica lui Nuta Martin și Margareta, născută
la data de 10 august 1950 în localitatea Gheorgheni, județul
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Harghita, România, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv,
str. Marcel Iancu nr. 18. (3.556/2006)
19. Harel Henry, fiul lui Haimovici Adrian și Maria, născut la
data de 13 februarie 1959 în București, România, cu domiciliul
actual în Israel, Tel Aviv, str. Pinkas nr. 69. (139/2006)
20. Herscovici Zuzi Shulamit, fiica lui Lazarovici Leizer și
Clara, născută la data de 10 martie 1948 în localitatea Suceava,
județul Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Herzliya, str. Rambam nr. 15. (2.670/2005)
21. Herșcu Miriam, fiica lui Abramovici Zaharia și Clara,
născută la data de 20 noiembrie 1947 în localitatea Galați,
județul Galați, România, cu domiciliul actual în Israel, Petah
Tikva, str. Kapkan nr. 33. (164/2006)
22. Huber David, fiul lui Herș-Herman și Hani, născut la data
de 28 august 1933 în localitatea Petroșani, județul Hunedoara,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kvar
Iona, str. Rambam nr. 5/4. (3.786/2005)
23. Huber Viorica, fiica lui Șalamon Avram și Ghizela,
născută la data de 18 noiembrie 1937 în localitatea Simeria,
județul Hunedoara, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Kvar Iona, str. Rambam nr. 5/4. (3.785/2005)
24. Huin Isabela, fiica lui Galiță Gheorghe și Maria, născută
la data de 27 octombrie 1950 în localitatea Roman, județul
Neamț, România, cetățean american, cu domiciliul actual în
Statele Unite ale Americii, 578 Villa Real, Palo Alto, CA 94306.
(5.863/2004)
25. Kagan Solange Bat-Sheva, fiica lui Halpern Carol și
Pesa-Ghitla, născută la data de 27 februarie 1936 în localitatea
Iași, județul Iași, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Ierusalim, str. Moshe Kol nr. 74/8. (2.079/2006)
26. Keren Mikhael, fiul lui Cosma Meier și Salia, născut la
data de 8 martie 1952 în localitatea Botoșani, județul Botoșani,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Acco,
str. Hairus nr. 1/3. (141/2006)
27. Leibovici Haim, fiul lui Haicăl și Sofia, născut la data de
20 mai 1946 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Cfar Bialik, str. Hahaclaim
nr. 10. (1.980/2006)
28. Lerner Marian, fiul lui Wolff Hirsch și Ana, născut la data
de 1 ianuarie 1941 în București, România, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Hastrumanim
nr. 17/32. (1.561/2006)
29. Loranger Stanca-Maria, fiica lui Enăchescu Gheorghe și
Natalia, născută la data de 26 aprilie 1952 în București,
România, cetățean canadian, cu domiciliul actual în Canada,
Toronto, Ontario, str. 22 Earswick Drive, M1E 1C6. (2.199/2006)
30. Manole Amarylis, fiica lui Dinu Octav și Ilma Sarzedas,
născută la data de 16 iunie 1974 în localitatea Sao Paulo,
Brazilia, cetățean brazilian, cu domiciliul în Brazilia, Av. Botucatu
nr. 128, Barueri, SP. (3.059/2006)
31. Manole Daniela, fiica lui Dinu Octav și Ilma Sarzedas,
născută la data de 8 aprilie 1966 în localitatea Sao Paulo,
Brazilia, cetățean brazilian, cu domiciliul actual în Brazilia, Sao
Paulo, Av. Campinas nr. 688-Barueri-SP. (3.058/2006)
32. Manole Dinu Octav, fiul lui Mauriciu și Ana, născut la data
de 3 februarie 1932 în București, România, cetățean brazilian,
cu domiciliul actual în Brazilia, SP. Barueri, Alphaville, Al. Mamore
nr. 189, ap. 71. (3.056/2006)
33. Manole Roberto Ermano, fiul lui Dinu Octav și Ilma
Sarzedas, născut la data de 8 iunie 1968 în localitatea Sao
Paulo, Brazilia, cetățean brazilian, cu domiciliul actual în Brazilia,
Sao Paulo, str. Sorocaba nr. 65-Barueri-SP. (3.057/2006)
34. Marcus Sandu, fiul lui Carol și Etty, născut la data de
27 mai 1947 în București, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Holon, str. Khdosy Khair nr. 20. (3.709/2005)
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35. Michaela Rami, fiul lui Mihăilă Ioan-Gheorghe și Ivon,
născut la data de 5 mai 1969 în localitatea Timișoara, județul
Timiș, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Modun, str. Haim Laskov nr. 19/4—71700. (879/2007)
36. Molnar Istvan-Laszlo, fiul lui Istvan și Iren, născut la data
de 20 decembrie 1943 în localitatea Oradea, județul Bihor,
România, cetățean american, cu domiciliul actual în Ungaria,
4032 Debrecen, Nagy Lajos Kirakyter 5—5/8. (1.502/2006)
37. Molnar Suzana, fiica lui Varga Alexandru și Susana,
născută la data de 18 decembrie 1947 în localitatea Oradea,
județul Bihor, România, cetățean american, cu domiciliul actual
în Ungaria, 4032 Debrecen, Nagy Lajos Kirakyter 5—5/8.
(1.507/2006)
38. Moscovici Andi, fiul lui Iustin și Malia, născut la data de
6 iulie 1954 în localitatea Iași, județul Iași, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Sadot
nr. 54. (19/2009)
39. Moscovici Noemy, fiica lui Druckmann Wolf și Goldina,
născută la data de 7 august 1946 în București, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv,
str. Maapolei Egaz nr. 48/3. (21/2009)
40. Neagu Gheorghe, fiul lui Gheorghe și Victoria, născut la
data de 25 mai 1943 în localitatea Hetiur, județul Mureș,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Rehovat, str. Parshany nr. 1/34. (18/2009)
41. Neamțu Nicolae, fiul lui Nicolae și Ortansa, născut la data
de 20 noiembrie 1939 în localitatea Buhuși, județul Bacău,
România, cetățean american, cu domiciliul actual în Statele
Unite ale Americii, 9821 E, Caron, St. Scottsdale, AZ 85258.
(2.294/2004)
42. Ofer Israel, fiul lui Herscovici Strul și Toni, născut la data
de 19 aprilie 1930 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Zabotinski nr. 9/7.
(2.775/2005)
43. Planks Iosefina Noeimi, fiica lui Goldschmidt Ladislau și
Marioara, născută la data de 15 august 1954 în localitatea
Timișoara, județul Timiș, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Keren Katemet
Lisrpel nr. 19/4. (16/2009)
44. Pressner Brender Fred Carl, fiul lui Presner Iosif și Silvia,
născut la data de 22 iulie 1947 în localitatea Craiova, județul
Dolj, România, cetățean venezuelean, cu domiciliul actual în
Venezuela, Caracas, Calle Paramacay, Qta. Mi Rancho 2,
El Marquez. (12/2009)
45. Roll Jaques, fiul lui Leon și Berta, născut la data de
25 decembrie 1936 în localitatea Vatra Moldoviței, județul
Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în
Israel, Carmiel, str. Mitpe Nof nr. 22. (3.490/2005)
46. Rothbach Dolfi, fiul lui Bernard și Nesea, născut la data
de 10 august 1941 în localitatea Ploiești, județul Prahova,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Hedera, str. Ayalon nr. 4. (1.549/2006)

47. Ruhm Hedviga, fiica lui Ostfeld Samuil și Gizela, născută
la data de 3 octombrie 1936 în localitatea Alba Iulia, județul Alba,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Ramat Hasharon, str. Izhar nr. 15. (22/2009)
48. Schwartz Chery, fiica lui Grunberg Marcu și Hana,
născută la data de 6 mai 1939 în localitatea Galați, județul
Galați, România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Gyvataim Hameri nr. 15. (3.514/2005)
49. Segal Refael, fiul lui Adolf și Ida, născut la data de
1 octombrie 1950 în București, România, cetățean israelian, cu
domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Neviot nr. 1.
(129/2005 )
50. Shani Marius, fiul lui Bendit Leizer și Paulina, născut la
data de 2 august 1959 în localitatea Fălticeni, județul Suceava,
România, cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel,
Naharia, str. Iris nr. 81/2. (2.377/2008)
51. Sigal Idel, fiul lui Marcu și Ana, născut la data de 3 mai
1929 în localitatea Darabani, județul Botoșani, România,
cetățean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim,
str. Aluf Iohay Bin Nun 6, ap. 9. (3.787/2005)
52. Sigal Malvina, fiica lui Rozenberg Bercu și Ruhla,
născută la data de 8 decembrie 1934 în localitatea Suceava,
județul Suceava, România, cetățean israelian, cu domiciliul
actual în Israel, Ierusalim, str. Aluf Iohay Bin Nun 6, ap. 9.
(3.788/2005)
53. Simovici Mira, fiica lui Emanuel și Ernestina, născută la
data de 18 aprilie 1970 în București, România, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Mishol
Hahava nr. 24. (20/2009)
54. Sufrin Nir, fiul lui Adrian și Gazi, născut la data de
26 octombrie 1973 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Shasha
Argon nr. 21/18. (17/2009). Copii minori: Sufrin Ido, născut la
data de 14.02.2008.
55. Sukenik Merav, fiica lui Lipa și Clara, născută la data de
12 februarie 1959 în localitatea Naharia, Israel, cetățean
israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Hanita
nr. 34/67. (2.033/2008). Copii minori: Sukenik Roi, născut la
data de 1.10.1994.
56. Tanyeli Serkan, fiul lui Selahattin și Belma, născut la data
de 6 mai 1982 în localitatea Ankara, Turcia, cetățean turc, cu
domiciliul actual în Turcia, Ankara, Bankaci sok. 21/7—
Kavaklidere. (3.263/2006)
57. Tobias Pal Jozsefne Csiby Ilona, fiica lui Tobias Sandor
și Anna, născută la data de 5 august 1925 în localitatea Joseni,
județul Harghita, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 1116
Budapesta, Kondorosi ut 13/3. (3.271/2006)
58. Varteresian Vartuhi, fiica lui Garabet Varteresian și
Ahavni, născută la data de 25 martie 1928 în localitatea Focșani,
județul Vrancea, România, cetățean armean, cu domiciliul actual
în Armenia, Erevan, str. Baronian nr. 28a, ap. 11. (3.356/2008)
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