Anul 178 (XXII) — Nr. 502

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 20 iulie 2010

SUMAR

Nr.

175.

834.

Pagina
LEGI ȘI DECRETE
— Lege pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari ..................................................................
— Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari ............................

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
— Hotărâre pentru aprobarea Protocolului, semnat la
București la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului
de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul
României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei,
semnat la București la 27 octombrie 1993 ................
Protocol de amendare a Acordului de cooperare economică și
tehnică dintre Guvernul României și Guvernul
Regatului Hașemit al Iordaniei, semnat la București la
27 octombrie 1993 ....................................................
570. — Hotărâre privind aprobarea Programului statistic
național anual 2010 ....................................................
576. — Hotărâre privind aprobarea listei pentru 10 obiective
de investiții prioritare din infrastructura de mediu și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți ......................
577. — Hotărâre pentru aprobarea plății de către Comisia
Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a celei
de-a doua tranșe la costurile naționale de participare la
programul de cooperare tehnică al Agenției

Nr.
Internaționale pentru Energia Atomică, furnizată în
cadrul proiectului regional RER/0/016 — „Dezvoltarea
resurselor umane și sprijinul tehnologiei nucleare”, pe
anul 2008—2009 ........................................................
— Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2009 privind
aprobarea proiectelor selectate și a finanțării acestora
în cadrul Programului național de îmbunătățire a
calității mediului prin realizarea de spații verzi în
localități ......................................................................

7–18

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
— Ordin al ministrului administrației și internelor pentru
modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
administrației și internelor, nr. 236/2009 privind
aprobarea Regulamentului pentru compunerea și
portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor
pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor ....

19–29

ACTE ALE CURȚII EUROPENE
A DREPTURILOR OMULUI
Hotărârea din 21 februarie 2008, definitivă la 21 mai 2008,
în Cauza Pappszasz împotriva României ................

29–31

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
— Ordin privind dispunerea radierii din Registrul
general al instituțiilor financiare nebancare a Societății
Comerciale EASY LEASING IFN — S.A. ..................

32

2
626.
2

561.

3

152.

3
4

5–6

Pagina

642.

6

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea
și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se
modifică după cum urmează:
— Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. — Veniturile obținute din exploatarea proprietății
comune aparțin asociației de proprietari. Aceste venituri
alimentează fondurile speciale ale asociației de proprietari
pentru reparații și investiții cu privire la proprietatea comună și
nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum și
cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial într-un raport
afișat la avizierul asociației de proprietari.”
Art. II. — (1) Proprietarii care își achită integral cotele de
contribuție la cheltuielile asociațiilor de proprietari în termen de
12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi scutiți

de la plata penalităților generate de suma restantă cu titlu de
bază. Prin cotele de contribuție la cheltuielile asociațiilor de
proprietari se înțelege datoria cu titlu de bază fără suma
rezultată din penalități.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și chiriașilor care dețin
spațiu locativ în baza unui contract de închiriere cu autoritățile
administrației publice locale, centrale sau cu orice instituție a
statului.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică familiilor al căror venit
net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, nu depășește suma de 1.000 lei.
(4) Sumele cu titlu de penalități datorate către asociațiile de
proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate și din
obligațiile contractuale existente între asociațiile de proprietari
și societatea furnizoare de servicii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 16 iulie 2010.
Nr. 175.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea
și funcționarea asociațiilor de proprietari
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 230/2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 16 iulie 2010.
Nr. 834.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

3

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Protocolului, semnat la București la 6 aprilie 2009, de amendare
a Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României
și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, semnat la București la 27 octombrie 1993
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Protocolul, semnat la București
la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare
economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul

Regatului Hașemit al Iordaniei, semnat la București la
27 octombrie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 32/1994.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului
și mediului de afaceri,
Adriean Videanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
București, 9 iunie 2010.
Nr. 561.
PROTOCOL
de amendare a Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit
al Iordaniei, semnat la București la 27 octombrie 1993
Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, denumite în continuare părți contractante,
având în vedere faptul că, începând cu 1 ianuarie 2007, România este membru al Uniunii Europene și va aplica politica
comercială comună,
dorind să stabilească un cadru adecvat pentru continuarea dialogului dintre părțile contractante, în vederea dezvoltării și
elaborării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea relațiile lor economice, în beneficiul reciproc al părților contractante,
au convenit următoarele amendamente la Acordul de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și
Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, semnat la București la 27 octombrie 1993:
ARTICOLUL I

ARTICOLUL II

După primul paragraf al articolului 11 va fi adăugat un
paragraf suplimentar, cu următoarea formulare:
„Prevederile prezentului acord se vor aplica fără a aduce
atingere obligațiilor ce decurg din statutul României de țară
membră a Uniunii Europene. Prezentul acord nu poate fi
interpretat sau invocat pentru a desființa ori afecta, în orice fel,
obligațiile ce decurg din orice acorduri încheiate între
Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană și statele
membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al
Iordaniei, pe de altă parte.”

(1) Articolul 4 se abrogă.
(2) La articolul 2, termenul „activitate comercială” se
înlocuiește cu „activitate de cooperare”.
ARTICOLUL III

Prezentul protocol de amendare este parte integrantă din
acord și va fi supus procedurilor legale de aprobare ale fiecărei
părți contractante.
Prezentul protocol de amendare intră în vigoare la data
primirii ultimei notificări prin care părțile contractante se
informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale
interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Drept care subsemnații, fiind pe deplin autorizați de guvernele lor, au semnat prezentul protocol adițional.
Semnat la București la data de 6 aprilie 2009, în două exemplare originale în limba engleză, toate textele fiind egal
autentice.
Pentru Guvernul României,
Constantin Niță,
ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
comerțului și mediului de afaceri

Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei,
Suhair Al Ali
ministrul planificării și cooperării internaționale
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului statistic național anual 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art.10 alin. (6)
din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Programul statistic național anual 2010, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Realizarea Programului statistic național anual 2010 se finanțează
din bugetul Institutului Național de Statistică și din bugetele autorităților și
instituțiilor implicate, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2010, precum
și din alte surse interne și externe, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Institutului Național de Statistică,
Vergil Voineagu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 16 iunie 2010.
Nr. 570.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 bis, care se poate
achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București,
șos. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții prioritare
din infrastructura de mediu, prevăzută în anexa nr. I.
(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1),
cuprinși în anexele nr. II/1 — II/10*).
Art. 2. — (1) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute
în anexele nr. II/1 și II/2 se face de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, precum și din alte
surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu
această destinație, conform programelor de investiții publice
aprobate potrivit legii.
(2) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexele
nr. II/3 — II/10 se realizează din împrumuturile acordate
României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru
finanțarea proiectelor „Prevenirea catastrofelor naturale
generate de inundații și poluarea aerului” (anexa nr. II/3),
„Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor” (anexele
nr. II/4 — II/8) și „Apărarea împotriva inundațiilor în zona de sudvest a României” (anexele nr. II/9 și II/10), conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse
legal constituite, conform programelor de investiții publice
aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Anexele nr. I și II/1 — II/10 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă:
a) poziția 17 din anexa nr. I și anexa nr. II/17 privind
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiții „Amenajări pe Valea Snagov, județul
Ilfov” la Hotărârea Guvernului nr. 443/2004 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în
proiectul „Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații
și poluarea aerului”, finanțat printr-un credit extern acordat de
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cofinanțat de la
bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare;
b) pozițiile 2 și 3 din anexa nr. I, precum și anexele nr. II/2 și II/3
privind Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ale obiectivelor de investiții „Consolidare și reprofilare râu Timiș
pe sectorul Lugoj—frontieră Serbia, județul Timiș” și
„Ecologizare canal Bega pe sectorul Timișoara—frontieră
Serbia, județul Timiș” la Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2006
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor
de investiții din cadrul proiectului „Apărarea împotriva inundațiilor
în zona de sud-vest a României”, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006;
c) pozițiile 39, 40, 51, 58 și 78 din anexa nr. IA, precum și
anexele nr. II/39, II/40, II/51, II/58 și II/78 privind Caracteristicile
principale și indicatorii tehnico-economici ale obiectivelor de
investiții „Amenajare Valea Lechincioara și Valea Bârloagele,
județul Satu Mare”, „Amenajare Valea Hotărel, județul Bihor”,
„Regularizarea râului Pian aval de localitatea Strungari, județul
Alba”, „Regularizare și apărare de maluri râu Orăștie pe sectorul
Costești-Orăștie, județul Hunedoara” și „Îndiguire râu Olt pe
sectorul Islaz—Moldoveni, județul Teleorman” la Hotărârea
Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura
de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
Lászlό Borbély
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 16 iunie 2010.
Nr. 576.

*) Anexele nr. II/1 — II/10 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
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ANEXA Nr. I

L I S TA

obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu
Nr.
crt.

Denumire

1.

Regularizarea pârâului Valea Mândra, județul Brașov

2.

Amenajarea râului Doamnei pentru apărarea împotriva inundațiilor în localitățile Corbi, Domnești, Pietroșani, Cosești,
Dărmănești, județul Argeș

3.

Amenajări pe Valea Snagov, județul Ilfov

4.

Amenajarea Văii Lechincioara și Văii Bârloagele, județul Satu Mare

5.

Amenajarea Văii Hotărel, județul Bihor

6.

Regularizarea râului Pian aval de localitatea Strungari, județul Alba

7.

Regularizarea și apărarea de maluri pe râul Orăștie pe sectorul Costești—Orăștie, județul Hunedoara

8.

Îndiguirea râului Olt pe sectorul Islaz—Moldoveni, județul Teleorman

9.

Consolidarea și reprofilarea râului Timiș pe sectorul Lugoj—frontieră Serbia, județul Timiș

10.

Ecologizarea canalului Bega pe sectorul Timișoara—frontieră Serbia, județul Timiș

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea plății de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
a celei de-a doua tranșe la costurile naționale de participare la programul de cooperare tehnică
al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului regional
RER/0/016 — „Dezvoltarea resurselor umane și sprijinul tehnologiei nucleare”, pe anul 2008—2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 35 lit. f) din Legea nr. 111/1996 privind
desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de
293 USD, reprezentând a doua tranșă la contribuția de 5% a
Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la
costurile naționale de participare la programul de cooperare
tehnică furnizată de Agenția Internațională pentru Energia
Atomică în cadrul proiectului regional RER/0/016 —

„Dezvoltarea resurselor umane și sprijinul tehnologiei nucleare”,
pe anul 2008—2009.
Art. 2. — Suma prevăzută la art. 1 se suportă integral din
bugetul aprobat pe anul 2010 al Secretariatului General al
Guvernului pentru Comisia Națională pentru Controlul
Activităților Nucleare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,
Vajda Borbala
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 16 iunie 2010.
Nr. 577.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate
și a finanțării acestora în cadrul Programului național
de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea
de spații verzi în localități
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2009
privind aprobarea proiectelor selectate și a finanțării acestora în cadrul Programului
național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în
localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din
21 decembrie 2009, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 30 iunie 2010.
Nr. 626.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2009)

P R O I E C T E L E S E L E C TAT E

în sesiunea 3—31 ianuarie 2008, finanțate din Programul național de îmbunătățire a calității mediului
prin realizarea de spații verzi în localități
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorială

Localitatea

Titlul proiectului

Suma aprobată
conform Hotărârii
Guvernului
nr. 1.588/2009
— lei —

0

1

2

3

4

1.

Orașul Chitila

Ilfov

2.

Orașul Târgu-Neamț Neamț

3.

Comuna Ghimpați

4.
5.

Parc dendrologic peisager
Chitila Verde, etapa a II-a,
amenajarea zonelor de
promenadă și împrejmuiri

Influență
— lei —

Suma aprobată
— lei —

5

6

1.000.000,00

– 212.576,58

787.423,42

Reabilitare parc central

390.200,00

– 1.385,00

388.815,00

Giurgiu

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizarea
de spații verzi în comuna
Ghimpați

999.926,00

0,00

999.926,00

Comuna Dragalina

Călărași

Parc verde în comuna
Dragalina, județul Călărași

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Comuna Birchiș

Arad

Amenajare spații verzi,
locuri de joacă pentru
copii și parcuri de
agrement în localitățile
Birchiș, Căpălnaș, Ostrov

468.546,23

– 8.290,84

460.255,39

8
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2

3

4

5

6

6.

Comuna Nana

Călărași

Realizare zonă verde în
comuna Nana

460.000,00

0,00

460.000,00

7.

Comuna Viile Satu
Mare

Satu Mare

Reabilitarea, extinderea și
amenajarea de noi spații
verzi și teren de joacă în
comuna Viile Satu Mare,
județul Satu Mare

500.000,00

0,00

500.000,00

8.

Comuna Ștefan cel
Mare

Călărași

Aliniamente și scuaruri în
comuna Ștefan cel Mare,
județul Călărași

1.000.000,00

– 36.846,37

963.153,63

9.

Municipiul Făgăraș

Brașov

Îmbunătățirea calității
mediului prin reabilitarea
spațiului verde din
Parc Cetate în municipiul
Făgăraș

519.618,14

0,00

519.618,14

10.

Comuna Corbii Mari

Dâmbovița

Amenajare parc comuna
Corbii Mari, județul
Dâmbovița

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

11.

Comuna Ilieni

Covasna

Reabilitarea și extinderea
parcului central al
localității Ilieni

243.698,48

– 12.601,14

231.097,34

12.

Comuna
Ciucsângeorgiu

Harghita

Amenajare peisagistică a
centrului localității
Ciucsângeorgiu

500.000,00

– 15.367,00

484.633,00

13.

Comuna Ciceu

Harghita

Amenajare parc al
centrului de cultură și
tineret Ciceu

500.000,00

0,00

500.000,00

14.

Orașul Videle

Teleorman

Reabilitare parc central

400.000,00

0,00

400.000,00

15.

Comuna
Independența

Călărași

Parc verde și aliniamente
în comuna Independența

992.802,97

– 71.497,97

921.305,00

16.

Comuna Frumoasa

Harghita

Amenajare piața
Sf. Ladislau

382.096,00

– 21.567,00

360.529,00

17.

Orașul Râșnov

Brașov

Îmbunătățirea calității
mediului prin înființarea de
spațiu verde în Piața
Școlii, orașul Râșnov

377.635,15

0,00

377.635,15

18.

Comuna Andrid

Satu Mare

Amenajare peisagistică a
centrului localității Andrid

488.457,00

0,00

488.457,00

19.

Comuna Creaca

Sălaj

Amenajare parc de joacă
pentru copii în localitatea
Jac, comuna Creaca,
județul Sălaj

441.155,07

– 30.000,00

411.155,07

20.

Orașul Jibou

Sălaj

Extindere și reabilitare
spații verzi în orașul Jibou

500.000,00

0,00

500.000,00

21.

Comuna Dichiseni

Călărași

Parc verde în satul
Coslogeni, comuna
Dichiseni, județul Călărași

500.000,00

0,00

500.000,00

22.

Municipiul Botoșani

Botoșani

Reabilitare, modernizare
și extindere grădina
publică Mihai Eminescu
din Botoșani

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00
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23.

Comuna Stăncuța

Brăila

Îmbunătățirea calității
mediului prin amenajarea
de spații verzi și
realizarea a două parcuri
în localitatea Stăncuța,
comuna Stăncuța, județul
Brăila

24.

Comuna Șemlac

Arad

Amenajare Parcul
Luminilor în comuna
Șemlac, județul Arad

25.

Orașul Titu

Dâmbovița

Amenajare parc
orășenesc în orașul Titu

26.

Comuna Saelele

Teleorman

27.

Comuna Micești

28.

4

5

6

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Amenajare parc comunal,
comuna Saelele, județul
Teleorman

450.000,00

0,00

450.000,00

Argeș

Realizare de spații verzi în
comuna Micești, județul
Argeș

636.599,21

–61.155,24

575.443,97

Comuna Zăvoaia

Brăila

Îmbunătățirea calității
mediului prin amenajarea
parcului central din
localitatea Zăvoaia,
comuna Zăvoaia, județul
Brăila

412.669,17

–18.500,00

394.169,17

29.

Comuna Roata de
Jos

Giurgiu

Parcul Tineretului

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

30.

Municipiul Alba Iulia

Alba

Îmbunătățirea calității
mediului urban din
municipiul Alba Iulia prin
realizarea parcurilor
„Sf. Ecaterina” și „ZăvoiMircești”

1.357.840,00

–84.076,00

1.273.764,00

31.

Comuna Cincu

Brașov

Programul de amenajare
a spațiilor verzi în comuna
Cincu, etapa I

493.547,19

0,00

493.547,19

32.

Comuna Ștefan
Vodă

Călărași

Realizare zonă verde în
comuna Ștefan Vodă

485.069,00

0,00

485.069,00

33.

Comuna Goicea

Dolj

Modernizare și extindere
parc în comuna Goicea,
județul Dolj

456.655,00

0,00

456.655,00

34.

Comuna Olteni

Teleorman

Amenajare parc în
comuna Olteni

999.772,34

0,00

999.772,34

35.

Comuna Gorgota

Prahova

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizarea
spațiului verde adiacent
grădiniței, satul Potigrafu,
comuna Gorgota

855.883,24

0,00

855.883,24

23.212.170,19

–573.863,14

22.638.307,05

TOTAL:
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2009)

P R O I E C T E L E S E L E C TAT E

în sesiunea 25 august — 5 septembrie 2008, finanțate din Programul național de îmbunătățire a calității mediului
prin realizarea de spații verzi în localități
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorială

Localitatea

0

1

2

Titlul proiectului

Suma aprobată
conform Hotărârii
Guvernului
nr. 1.588/2009
— lei —

Influență
— lei —

Suma aprobată
— lei —

3

4

5

6

1.

Comuna Șagu

Arad

Amenajare spații verzi în
comuna Șagu, județul
Arad

500.000,00

0,00

500.000,00

2.

Comuna Borș

Bihor

Amenajare parcuri de
agrement

952.842,60

0,00

952.842,60

3.

Municipiul Craiova

Dolj

Amenajare parcul Lunca
Jiului din municipiul
Craiova

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.

Municipiul Constanța Constanța

Reabilitarea și extinderea
spațiilor verzi din zona
parc tăbăcărie —
expoflora din municipiul
Constanța

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

5.

Comuna Bârzava

Arad

Amenajare parc în
localitatea Bârzava,
județul Arad

692.223,94

0,00

692.223,94

6.

Comuna Șilindia

Arad

Amenajare parc în
localitatea Șilindia, județul
Arad

500.000,00

0,00

500.000,00

7.

Comuna Șimand

Arad

Amenajare parc

441.524,10

-1.285,23

440.238,87

8.

Comuna Zăbrani

Arad

Amenajare parcuri

817.176,24

-17.186,36

799.989,88

9.

Comuna Bordei
Verde

Brăila

Amenajare spațiu verde—
parc și loc de joacă pentru
copii în localitatea Bordei
Verde, județul Brăila

600.800,00

-1.508,00

599.292,00

10.

Comuna Petru
Rareș

BistrițaNăsăud

Amenajare spații verzi în
comuna Petru Rareș,
județul Bistrița-Năsăud

500.000,00

0,00

500.000,00

11.

Comuna Runcu
Salvei

BistrițaNăsăud

Amenajare spații verzi în
comuna Runcu Salvei

308.830,00

0,00

308.830,00

12.

Municipiul Turda

Cluj

Reabilitare și extindere
Parcul Tineretului din
municipiul Turda, județul
Cluj

750.000,00

0,00

750.000,00

13.

Comuna Dobrun

Olt

Înființare parc comunal,
comuna Dobrun, județul
Olt

429.373,00

0,00

429.373,00

14.

Comuna Chirnogi

Călărași

Amenajare zonă verde în
comuna Chirnogi, județul
Călărași

900.000,00

0,00

900.000,00

15.

Comuna Conop

Arad

Amenajare parcuri în
localitățile Odvoș și
Chelmac, aparținătoare
comunei Conop, județul
Arad

546.284,77

0,00

546.284,77
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16.

Comuna Poiana
Blenchii

Sălaj

Amenajare spații verzi și
alei pietonale în comuna
Poiana Blenchii, județul
Sălaj

17.

Municipiul Galați

Galați

Amenajare parc Micro 21,
aferent bl. R4-R7,
supermarket Selgros,
municipiul Galați

18.

Orașul Ciacova

Timiș

19.

Municipiul Dorohoi

20.

4

5

6

223.337,19

0,00

223.337,19

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Tschako Park, veche
bijuterie a orașului

499.940,25

0,00

499.940,25

Botoșani

Reabilitare, modernizare
și extindere Parc „Cholet”
Dorohoi, județul Botoșani

749.000,00

0,00

749.000,00

Orașul Năsăud

BistrițaNăsăud

Amenajare spații verzi în
orașul Năsăud, județul
Bistrița-Năsăud

500.000,00

0,00

500.000,00

21.

Municipiul Odorheiu
Secuiesc

Harghita

Reabilitarea, extinderea și
reamenajarea parcului
municipal Odorheiu
Secuiesc

750.000,00

0,00

750.000,00

22.

Comuna Alma

Sibiu

Amenajare spații verzi și
alte amenajări privind
protecția mediului în
localitățile Alma, Șmig și
Giacăș

145.956,00

0,00

145.956,00

23.

Comuna Călărași

Dolj

Amenajare parc comunal,
comuna Călărași, județul
Dolj

439.925,00

218.325,00

658.250,00

24.

Municipiul Zalău

Sălaj

Amenajare peisageră a
parcului central municipal
Zalău

750.000,00

0,00

750.000,00

25.

Comuna Stănești

Giurgiu

Amenajare parc Bălanu
comuna Stănești

499.307,51

0,00

499.307,51

26.

Comuna Greaca

Giurgiu

Amenajare parc nou
comuna Greaca

448.915,88

0,00

448.915,88

27.

Comuna Iacobeni

Sibiu

Amenajare spații verzi în
localitățile Iacobeni, Netuș
și Stejărișu

441.520,00

0,00

441.520,00

28.

Comuna Peregu
Mare

Arad

Amenajare de parcuri noi
și locuri de joacă pentru
copii în localitățile Peregu
Mare și Peregu Mic

500.000,00

0,00

500.000,00

29.

Municipiul Adjud

Vrancea

Înființare și reamenajare
parcuri în municipiul
Adjud, județul Vrancea

500.000,00

0,00

500.000,00

30.

Municipiul Carei

Satu Mare

Realizare parc în centrul
municipiului Carei

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

31.

Comuna Jilavele

Ialomița

Ansamblu zonă verde în
comuna Jilavele, județul
Ialomița

900.000,00

0,00

900.000,00

32.

Comuna Băbiciu

Olt

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în localitatea Băbiciu

249.145,05

0,00

249.145,05
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33.

Orașul Sângeorz-Băi BistrițaNăsăud

Îmbunătățirea calității
mediului prin reabilitare
parc în orașul SângeorzBăi

399.864,66

0,00

399.864,66

34.

Comuna Vărăști

Giurgiu

Parc nou în comuna
Vărăști, județul Giurgiu

418.900,00

0,00

418.900,00

35.

Comuna Gostinu

Giurgiu

Amenajare Parcul Eroilor,
comuna Gostinu, județul
Giurgiu

410.111,75

88.011,07

498.122,82

36.

Comuna Toporu

Giurgiu

Reabilitare parc central
comuna Toporu

171.278,26

28.721,74

200.000,00

37.

Municipiul Brașov

Brașov

Reabilitarea parcului
Tractorul din municipiul
Brașov

700.000,00

0,00

700.000,00

38.

Orașul Costești

Argeș

Reabilitare parc central—
agrement Costești—Argeș

350.939,00

0,00

350.939,00

39.

Comuna Pechea

Galați

Reabilitare parc comuna
Pechea

352.683,00

0,00

352.683,00

40.

Municipiul Bacău

Bacău

Amenajare peisagistică și
zonă de agrement a
„Complexului Olimpic”
Bacău

1.986.000,00

0,00

1.986.000,00

41.

Comuna Mârșa

Giurgiu

Reamenajare parc central

887.556,20

76.547,78

964.103,98

42.

Comuna Bulbucata

Giurgiu

Amenajare spațiu verde
comuna Bulbucata

485.332,67

0,00

485.332,67

43.

Comuna Frătești

Giurgiu

Realizare Parc Tineretului
comuna Frătești

494.190,00

0,00

494.190,00

44.

Municipiul Reghin

Mureș

Reabilitarea și extinderea
parcurilor publice din
municipiul Reghin

750.000,00

0,00

750.000,00

45.

Orașul Nădlac

Arad

Reabilitarea, extinderea și
modernizarea parcului
„Pădurice” din orașul
Nădlac

500.000,00

0,00

500.000,00

46.

Municipiul Roman

Neamț

Amenajarea de spații
verzi în municipiul Roman

320.000,00

0,00

320.000,00

47.

Orașul Petrila

Hunedoara

Parc de recreere pentru
tineri și vârstnici—Petrila

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

48.

Orașul Techirghiol

Constanța

Înființare parc zona
sanatoriului balnear,
orașul Techirghiol, județul
Constanța

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

49.

Orașul Bicaz

Neamț

Reabilitare spații verzi în
zona centrală a orașului
Bicaz

400.000,00

0,00

400.000,00

50.

Municipiul Botoșani

Botoșani

Reabilitarea,
modernizarea și
extinderea parcului
spitalului de recuperare
Sf. Gheorghe Botoșani

604.073,11

0,00

604.073,11
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51.

Comuna Iclod

Amenajare de parcuri
publice și locuri de joacă
pentru copii

52.

Comuna Dumbrăvița Timiș

Construcția parcului civic
din localitatea Dumbrăvița

53.

Municipiul Brăila

Brăila

54.

Municipiul Oradea

55.

4

5

6

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

922.635,68

0,00

922.635,68

Extindere spații verzi prin
realizarea unui parc

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Bihor

Amenajare parc în șanțul
de est al cetății Oradea

1.723.480,00

0,00

1.723.480,00

Comuna Făcăieni

Ialomița

Reabilitare și extindere
parc public Fetești

117.627,50

267.002,51

384.630,01

56.

Municipiul Fetești

Ialomița

Reabilitare și extindere
parcul public Fetești

740.000,00

0,00

740.000,00

57.

Municipiul
Alexandria

Teleorman

Reamenajare—reabilitare
și extindere parcuri în
municipiul Alexandria

750.000,00

0,00

750.000,00

58.

Comuna Brânceni

Teleorman

Reabilitarea parcului
comunal Brânceni

400.000,00

0,00

400.000,00

59.

Municipiul Sfântu
Gheorghe

Covasna

Amenajare spații verzi
piața Mihai Viteazu

750.000,00

0,00

750.000,00

60.

Comuna Crasna

Sălaj

Amenajare spații verzi noi
în localitatea Crasna

932.418,13

0,00

932.418,13

61.

Comuna Fundeni

Călărași

Amenajare parc în
comuna Fundeni

998.866,58

0,00

998.866,58

62.

Comuna Jegălia

Călărași

Înființare parc nou în
comuna Jegălia

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

63.

Comuna Roseți

Călărași

Înființare parc nou în
comuna Roseți

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

64.

Comuna Borcea

Călărași

Înființare parc nou în
comuna Borcea

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

65.

Comuna Vâlcelele

Călărași

Parc verde în comuna
Vâlcelele

500.000,00

0,00

500.000,00

66.

Comuna Berzasca

CarașSeverin

Amenajare spații verzi noi
în comuna Berzasca

371.839,68

0,00

371.839,68

67.

Comuna Valu lui
Traian

Constanța

Amenajare peisageră
complexă, realizare de
parcuri, locuri de joacă și
aliniamente

969.987,00

0,00

969.987,00

68.

Comuna Cumpăna

Constanța

Realizare parc cu spații
verzi în comuna
Cumpăna, județul
Constanța

578.149,60

0,00

578.149,60

69.

Municipiul Codlea

Brașov

Sistem de spații verzi în
municipiul Codlea, județul
Brașov

900.000,00

0,00

900.000,00

70.

Comuna Fântânele

Prahova

Amenajare zonă verde în
comuna Fântânele,
județul Prahova

449.999,70

0,00

449.999,70
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71.

Comuna Cristian

Brașov

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizarea de
spații verzi

900.000,00

0,00

900.000,00

72.

Comuna Hărman

Brașov

Zonă verde în comuna
Hărman, județul Brașov

900.000,00

0,00

900.000,00

73.

Comuna Sohatu

Călărași

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizarea de
spații verzi în comuna
Sohatu, satul Sohatu,
județul Călărași

814.487,81

0,00

814.487,81

74.

Comuna Albești

Ialomița

Programul național de
îmbunătățire a calității
mediului prin realizarea de
spații verzi în localități

200.000,00

0,00

200.000,00

75.

Comuna Izvoarele

Giurgiu

Amenajare parc comunal

363.560,80

0,00

363.560,80

76.

Comuna Drăgănești
de Vede

Teleorman

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în comuna
Drăgănești de Vede

499.737,21

0,00

499.737,21

77.

Comuna Smeeni

Buzău

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
spații verzi în comuna
Smeeni

778.178,50

0,00

778.178,50

78.

Orașul Băicoi

Prahova

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în orașul Băicoi

851.171,72

134.645,99

985.817,71

79.

Comuna Traian

Teleorman

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în comuna Traian

441.709,57

53.160,92

494.870,49

80.

Comuna Cornea

CarașSeverin

Îmbunătățirea calității
mediului prin înființare
parc în comuna Cornea

495.222,17

0,00

495.222,17

81.

Comuna Ilia

Hunedoara

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în comuna Ilia,
județul Hunedoara

995.658,79

0,00

995.658,79

82.

Orașul Roznov

Neamț

Îmbunătățirea calității
mediului prin reabilitare
parc

394.509,32

0,00

394.509,32

83.

Comuna Hangu

Neamț

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în comuna Hangu

859.851,81

135.806,97

995.658,78

84.

Municipiul Roșiori de Teleorman
Vede

Îmbunătățirea calității
mediului prin reabilitare
spații verzi

549.055,55

0,00

549.055,55

85.

Comuna Cislău

Îmbunătățirea calității
mediului prin înființare
spațiu verde parc central

999.771,72

0,00

999.771,72

86.

Comuna Vlad Țepeș Călărași

Spațiile verzi și zona de
recreere în comuna Vlad
Țepeș

383.641,64

-16.028,52

367.613,12

Buzău
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87.

Municipiul Beiuș

Bihor

Extindere zona de spații
verzi și reabilitarea
parcului Mihai Eminescu
din municipiul Beiuș,
județul Bihor

500.000,00

0,00

500.000,00

88.

Comuna Tarcău

Neamț

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
spații verzi în comuna
Tarcău

999.323,29

0,00

999.323,29

89.

Comuna Brădeni

Sibiu

Realizare parc agrement
în comuna Brădeni

484.011,54

0,00

484.011,54

90.

Comuna Cândești

Neamț

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
spații verzi în comuna
Cândești

996.153,11

0,00

996.153,11

91.

Comuna Cernica

Ilfov

Îmbunătățirea calității
mediului prin reabilitare
spații verzi în comuna
Cernica

338.885,25

23.226,18

362.111,43

92.

Primăria Orașului
Zărnești

Brașov

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
parc în Zărnești, județul
Brașov

844.194,14

0,00

844.194,14

93.

Comuna Iablanița

CarașSeverin

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizare
spații verzi în comuna
Iablanița, județul CarașSeverin

439.511,41

57.962,69

497.474,10

94.

Orașul Tălmaciu

Sibiu

Complex de recreere
pentru tineri — zona
stadion, orașul Tălmaciu

412.871,00

0,00

412.871,00

95.

Orașul Mizil

Prahova

Amenajare peisagistică —
Parcul Teilor

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

96.

Municipiul Slatina

Olt

Parcul Artileriei —
Amenajare peisagistică,
municipiul Slatina

1.248.660,42

233.456,74

1.482.117,16

97.

Comuna Mitreni

Călărași

Amenajare parc Tăpșani

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

98.

Orașul Măcin

Tulcea

Proiect de reabilitare și
reamenajare Parcul
Tineretului, Măcin

482.830,00

0,00

482.830,00

99.

Comuna Vânătorii
Mici

Giurgiu

Realizare parc Vânătorii
Mici

999.912,51

0,00

999.912,51

100.

Comuna Daia

Giurgiu

Realizare parc Plopșoru,
comuna Daia

474.895,66

0,00

474.895,66

101.

Comuna Tătărăștii
de Jos

Teleorman

Amenajare parc Tătărăștii
de Jos, comuna Tătărăștii
de Jos, județul Teleorman

500.000,00

0,00

500.000,00

102.

Municipiul Huși

Vaslui

Programul național de
îmbunătățire a calității
mediului prin realizarea de
spații verzi în localități

750.000,00

0,00

750.000,00
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103.

Municipiul Suceava

Suceava

Reabilitare parc central

700.000,00

0,00

700.000,00

104.

Comuna Bârla

Argeș

Înființare parc în comuna
Bârla, Județul Argeș

740.000,00

0,00

740.000,00

105.

Comuna Lungești

Vâlcea

Înființare spații verzi în
comuna Lungești, județul
Vâlcea

931.417,93

0,00

931.417,93

106.

Comuna Petrești

Dâmbovița

Amenajare spații verzi în
comuna Petrești

840.486,00

0,00

840.486,00

107.

Comuna Șcheia

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Șcheia,
județul Iași

581.481,00

0,00

581.481,00

108.

Comuna Valea
Lupului

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Valea
Lupului, județul Iași

717.564,00

0,00

717.564,00

109.

Comuna Moșna

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Moșna,
județul Iași

140.254,00

39.638,00

179.892,00

110.

Comuna Prisăcani

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Prisăcani,
județul Iași

499.185,00

0,00

499.185,00

111.

Comuna Dumești

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Dumești,
județul Iași

363.030,00

0,00

363.030,00

112.

Comuna Ceplenița

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Ceplenița,
județul Iași

409.579,00

0,00

409.579,00

113.

Comuna Aroneanu

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Aroneanu,
județul Iași

726.900,00

0,00

726.900,00

114.

Comuna Erbiceni

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Erbiceni,
județul Iași

345.000,00

0,00

345.000,00

115.

Comuna Cozmești

Iași

Realizarea de spații verzi,
prin construire de parc
nou, în comuna Cozmești,
județul Iași

536.632,00

0,00

536.632,00

116.

Comuna Suraia

Vrancea

Amenajare de spații verzi
în comuna Suraia, județul
Vrancea

953.930,00

0,00

953.930,00

117.

Comuna Vintileasca

Vrancea

Înființare de spații verzi în
comuna Vintileasca,
județul Vrancea

500.000,00

0,00

500.000,00

118.

Comuna Scânteiești

Galați

Amenajare parc, comuna
Scânteiești, județul Galați

500.000,00

0,00

500.000,00

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010
0

1

2

3

4

5

6

119.

Comuna Mălini

Suceava

Înființare parc, în comuna
Mălini, județul Suceava

800.000,00

0,00

800.000,00

120.

Municipiul
Hunedoara

Hunedoara

Reabilitarea și extinderea
Parcului Tineretului,
Hunedoara

750.000,00

0,00

750.000,00

121.

Comuna Beliu

Arad

Reabilitare spații verzi
centru, localitatea Beliu,
județul Arad

400.000,00

0,00

400.000,00

122.

Comuna Vețca

Mureș

Parc ecologic în comuna
Vețca, județul Mureș

500.000,00

0,00

500.000,00

123.

Comuna Strunga

Iași

Reabilitare parc,
localitatea Strunga,
județul Iași

400.000,00

0,00

400.000,00

124.

Comuna Ciocănești

Călărași

Sistem zone verzi în
comuna Ciocănești,
județul Călărași

900.000,00

0,00

900.000,00

125.

Orașul Vălenii de
Munte

Prahova

Sistem spații verzi în
orașul Vălenii de Munte,
județul Prahova

900.000,00

0,00

900.000,00

126.

Comuna Poarta Albă Constanța

Amenajare zonă verde în
comuna Poarta Albă

900.000,00

0,00

900.000,00

127.

Comuna Șirna

Prahova

Amenajare zonă verde în
comuna Șirna, satul
Tăriceni, județul Prahova

523.564,48

0,00

523.564,48

128.

Orașul Eforie

Constanța

Amenajare zonă verde în
orașul Eforie, județul
Constanța

853.892,71

0,00

853.892,71

129.

Orașul Valea lui
Mihai

Bihor

Realizarea spațiului verde
pe terenul înscris în CF
NDF 55 — Valea lui Mihai,
nr. cad. 135 și 152

765.848,45

0,00

765.848,45

130.

Comuna Pomezeu

Bihor

Realizarea de spații verzi
prin construire de parcuri
noi în comuna Pomezeu,
județul Bihor

376.713,00

0,00

376.713,00

131.

Comuna Chirnogeni

Constanța

Amenajare parc nou în
comuna Chirnogeni,
județul Constanța

639.440,00

0,00

639.440,00

132.

Comuna Lovrin

Timiș

Reabilitarea parcului
existent în comuna Lovrin,
județul Timiș

342.567,50

0,00

342.567,50

133.

Comuna Tinca

Bihor

Extindere și modernizare
parc comunal în comuna
Tinca, județul Bihor

500.000,00

0,00

500.000,00

134.

Comuna Roșiori

Bihor

Amenajare parc central în
comuna Roșiori

323.210,87

0,00

323.210,87

135.

Municipiul Bistrița

BistrițaNăsăud

Amenajare spații verzi și
parcări ecologice în zona
Independenței Sud —
str. Panait Cerna

653.910,65

0,00

653.910,65

136.

Orașul Milișăuți

Suceava

Înființare două parcuri în
localitatea Bădeuți, orașul
Milișăuți, județul Suceava

964.700,00

0,00

964.700,00
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137.

Comuna Baia

Suceava

Înființare parc nou
„Alexandru cel Bun” în
comuna Baia, județul
Suceava

294.495,00

0,00

294.495,00

138.

Comuna
Dumbrăveni

Suceava

Reamenajare parc în
comuna Dumbrăveni,
județul Suceava

400.000,00

0,00

400.000,00

139.

Comuna Vicovu de
Jos

Suceava

Reabilitare parc de
agrement — centru și
înființarea unui parc de
agrement în zona pod
Dabaca în comuna Vicovu
de Jos, județul Suceava

400.000,00

0,00

400.000,00

140.

Municipiul Rădăuți

Suceava

Reabilitare parc de
agrement în municipiul
Rădăuți, județul Suceava

550.000,00

0,00

550.000,00

141.

Orașul Curtici

Arad

Amenajare parc nou cu
lac de agrement

927.161,18

0,00

927.161,18

142.

Comuna Tăuț

Arad

Modernizarea și
extinderea parcului central
din comuna Tăuț

250.000,00

0,00

250.000,00

143.

Orașul Cajvana

Suceava

Programul de
îmbunătățire a calității
mediului prin realizarea de
spații verzi în orașul
Cajvana, județul Suceava

919.890,00

-30.120,00

889.770,00

144.

Comuna Bistrița
Bârgăului

BistrițaNăsăud

Amenajare spații verzi în
comuna Bistrița Bârgăului,
județul Bistrița-Năsăud

784.010,00

-76.820,00

707.190,00

145.

Comuna Prundu

Giurgiu

Îmbunătățirea calității
mediului prin realizarea de
spații verzi și locuri de
joacă pentru copii în
comuna Prundu

1.000.000,00

-30.762,85

969.237,15

146.

Comuna Comana

Giurgiu

Amenajare peisageră „La
Fântâna” în comuna
Comana, județul Giurgiu

603.531,65

5.212,15

608.743,80

147.

Municipiul Toplița

Harghita

Reabilitare parc central în
municipiul Toplița

400.000,00

0,00

400.000,00

148.

Orașul Pecica

Arad

Amenajare spații verzi
cvartal locuințe în orașul
Pecica, județul Arad

678.951,44

0,00

678.951,44

99.457.184,85

1.188.006,78

100.645.191,63

TOTAL:
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor,
nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție,
precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului
specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației
și internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului
pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a
Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din
30 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) După data expirării perioadei tranzitorii — 31 decembrie
2011, articolele de echipament existente în stocul aflat în uzul
curent, care nu mai corespund din punctul de vedere al culorii și
modului de confecționare, primesc următoarele destinații:
a) se utilizează la echiparea efectivelor de elevi din cadrul
instituțiilor de învățământ ale ministerului, ca uniformă de oraș,
de clasă sau de instruire, după caz, în funcție de specificul
activității desfășurate, până la epuizare;
b) se valorifică, declasează sau casează, conform
prevederilor legale în vigoare.”

2. Anexa nr. 1 „Regulamentul pentru compunerea și
portul uniformelor de poliție” se înlocuiește cu anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
3. În anexa nr. 2 „Reguli pentru aplicarea normelor
privind echiparea polițiștilor”, la articolul 14 alineatul (1),
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament
care se acordă, numai o singură dată, la înaintarea în gradul de
ofițer, respectiv: 3 șepci, dintre care una de vară, una de iarnă
și una din tercot, o șepcuță de vară, două sacouri la două
rânduri de nasturi, dintre care unul de vară și unul de iarnă, două
garnituri cu suport de grad pentru mânecă, 3 perechi suporturi
cu grad profesional, două perechi petlițe și două perechi de
epoleți cu grad profesional.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
București, 6 iulie 2010.
Nr. 152.
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 236/2009)

REGULAMENTUL

pentru compunerea și portul uniformelor de poliție

PARTEA I
Portul uniformelor de poliție
CAPITOLUL I
Uniformele de poliție
I. Reguli generale

Prezentul regulament stabilește și descrie totalitatea
articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliție
și condiționează modul de purtare a acestora de către toate
efectivele de polițiști. Regulamentul nu descrie echipamentul
specific structurilor de poliție.
Pentru constituirea unei uniforme se folosesc articole de
echipament prevăzute în normele de echipare, care de regulă
sunt aceleași pentru toate specialitățile.
Diferențierea între specialități se realizează atât prin culoarea
articolelor vestimentare de echipament, cât și prin folosirea de
accesorii și semne distinctive.

Prin folosirea unor accesorii și semne distinctive se
realizează diferențierea în funcție de grad, obținându-se:
uniforme pentru chestori, uniforme pentru comisari, uniforme
pentru inspectori, uniforme pentru agenți, uniforme pentru
studenți și elevi.
În funcție de situația în care se află polițistul, se pot constitui:
uniforma de ceremonie, uniforma de reprezentare, uniforma de
serviciu, uniforma de oraș, uniforma de instruire și uniforma de
clasă, iar în funcție de sezon se pot constitui:
a) uniforma de vară — perioada sezonului cald: de la 1 mai
până la 31 octombrie;
b) uniforma de iarnă — perioada sezonului rece: de la
1 noiembrie până la 30 aprilie.
Schimbarea uniformelor de sezon — vară sau iarnă — și
portul unor articole de echipament din compunerea unei
uniforme se fac în funcție de condițiile climaterice și de zona
geografică, prin dispoziții ale șefilor de unități.
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Cu ocazia schimbării ținutei de sezon se prezintă
demonstrativ articolele de echipament ce urmează a fi purtate,
pe categorii de polițiști.
Introducerea sau scoaterea din dotare a unor articole de
echipament descrise în regulament, precum și modificarea
acestora sau a regulilor de purtare se fac numai cu avizul Direcției
logistice și cu aprobarea ministrului administrației și internelor.
Șefii de unități, subunități, formațiuni și instituții de
învățământ răspund de aplicarea întocmai a tuturor prevederilor
prezentului regulament.
Polițiștii sunt obligați să cunoască regulile privind portul
uniformelor, să aibă o ținută completă, îngrijită și bine întreținută,
atât în timpul serviciului, cât și în afara lui.
Polițiștii care desfășoară activități cu publicul poartă în mod
obligatoriu, în timpul programului de lucru, uniforma de
reprezentare, de serviciu sau echipamentul specific, stabilit prin
normele de echipare, conform misiunilor și activităților specifice
desfășurate la birou sau în teren — ghișeele de eliberare a
cazierului judiciar, ghișeele de lucru ale Oficiului Român pentru
Imigrări, birourile de relații publice, structurle de relații cu
publicul, personalul structurilor de poliție de ordine publică,
aparținând poliției județene, municipale, orășenești, rurale,
transporturi, rutiere, birourile și posturile de poliție comunale,
dispeceratele, personalul de serviciu și control acces, arest/arest
transfer, structurile de intervenție rapidă/de protecție și
intervenție, personalul structurilor poliției de frontieră ce
încadrează punctele de frontieră, care execută misiuni de
supraveghere a frontierei de uscat și pe apă, instructorii și
comandanții de subunități din instituțiile de învățământ, centrele
de primire și de cazare a solicitanților statutului de refugiat, de
primire, de triere și de cazare a refugiaților, de cazare a străinilor
luați în custodie publică.
Polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență
a persoanelor, pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
simple și regim permise de conducere și înmatriculare a
vehiculelor, pe timpul programului de lucru la ghișeu și în contact
nemijlocit cu cetățenii, sunt echipați în ținută civilă, decentă și
îngrijită, corespunzătoare anotimpului, cu excepția personalului
examinator pentru obținerea permisului de conducere, care va
purta uniformă.
Polițiștii sunt obligați să poarte uniforma prevăzută cu
semnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum și ale
structurii în care își desfășoară activitatea.
Polițiștii pot purta haine civile, corespunzătoare sezonului,
pe timpul deplasării de la domiciliu la unitate și invers sau în
timpul serviciului, în alte situații decât cele anterior descrise.
Studenții și elevii pot purta haine civile pe timpul concediilor
sau al învoirilor. La decizia șefilor, ținuta civilă poate fi purtată și
pe timpul executării unor misiuni specifice.
Se interzic portul altor articole de echipament nespecifice sau
combinate, cu excepția celor descrise și asigurate conform
reglementărilor în vigoare, precum și folosirea articolelor de
echipament pentru acțiuni și misiuni specifice în afara locurilor
de desfășurare a activităților pentru care au fost acordate.
Se interzice efectuarea de modificări care contravin
dispozițiilor prezentului regulament la articolele de echipament.
Polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au
aprobarea să poarte uniforma de poliție sunt obligați să respecte
prevederile prezentului regulament.
Se interzice purtarea, în orice situație, de către persoane
neautorizate a uniformei de poliție sau a unor articole din
compunerea uniformelor de poliție.

Nerespectarea regulilor referitoare la ținută și portul uniformei
de poliție atrage răspunderea juridică a polițistului, în condițiile
legii.
II. Clasificarea uniformelor de poliție

A. Corpul ofițerilor de poliție:
— uniforma de ceremonie;
— uniforma de reprezentare;
— uniforma de serviciu.
B. Corpul agenților de poliție:
— uniforma de reprezentare;
— uniforma de serviciu.
C. Elevii din instituțiile de învățământ:
— uniforma de oraș;
— uniforma de instruire/serviciu.
D. Studenții din instituțiile de învățământ:
— uniforma de oraș;
— uniforma de clasă;
— uniforma de instruire.
III. Descrierea și portul uniformelor de poliție

Pentru simplificarea explicațiilor, în text structurile de poliție
ale ministerului vor fi grupate și denumite în continuare astfel:
— grupa A — Poliția Română, Direcția Generală de Informații
și Protecție Internă, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de
conducere și înmatriculare a vehiculelor;
— grupa B — Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român
pentru Imigrări, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
și serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența
pașapoartelor simple, respectiv serviciile publice comunitare de
evidență a persoanelor;
— grupa C — aparatul central, structuri subordonate unor
unități centrale, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen,
Direcția economico-administrativă, Clubul Sportiv „Dinamo”
București, Direcția formare inițială și continuă, structuri în
coordonarea Ministerului Administrației și Internelor.
A. Uniforma de ceremonie

Uniforma de ceremonie este prevăzută numai pentru corpul
ofițerilor de poliție și se acordă ofițerilor care ocupă funcții de
conducere până la nivel de șef serviciu/similar, inclusiv.
Elementele caracteristice ale uniformei de ceremonie sunt:
sacoul la două rânduri de nasturi, având epoleți cu grad
profesional și suport de grad pentru mânecă, petlițe, eghilet cu
două ramuri și accesorii, pantalonii cu vipușcă și lampas pentru
chestori și vipușcă pentru ceilalți ofițeri.
Ofițerii de poliție femei poartă fustă în loc de pantalon.
Culoarea stofei pentru uniforma de ceremonie este: neagră
pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele
din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă
pentru toate grupele.
La uniforma de ceremonie se poartă pantofi de ceremonie
care să se asorteze la culoare — negru sau alb — cu întreaga
uniformă.
Uniforma de ceremonie se poartă în următoarele ocazii:
a) la decizia șefilor, care precizează articolele de echipament
specifice și accesoriile ce intră în compunerea uniformei de
ceremonie;
b) facultativ, în diferite ocazii: în zilele de sărbători legale, la
spectacole, la reuniuni oficiale și ceremonii.
Eghiletul cu accesorii se poartă numai la decizia șefilor.
La ținuta de ceremonie, pe timpul sezonului rece — iarna,
se poartă scurta din stofă sau din piele.
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Polițiștii care nu au dreptul la portul uniformei de ceremonie
pot purta, în ocaziile menționate mai sus, uniforma de
reprezentare cu cămașă albă și eghilet/șnur pentru ceremonie.
B. Uniforma de reprezentare

Uniforma de reprezentare este prevăzută atât pentru ofițeri,
cât și pentru agenți.
Se poartă pe timpul deplasărilor de la domiciliu la serviciu și
în birouri de către personalul cu activități preponderente în
aceste spații, la unele întâlniri sau la ordinul șefilor, precum și în
locul uniformei de ceremonie de către personalul care nu are
dreptul la această uniformă.
Elementele caracteristice ale uniformei de reprezentare sunt:
1. pentru ofițeri — șapcă, sacou la două rânduri de nasturi cu
suport de grad pentru mânecă, cămașă/cămașă-bluză, epoleți
cu grad profesional, petlițe și pantaloni fără vipușcă — excepție
fac chestorii care au pantaloni cu vipușcă și lampas;
2. pentru agenți — șapcă, sacou la un rând de nasturi cu
suport de grad pentru mânecă, cămașă/cămașă-bluză, epoleți
cu grad profesional, petlițe și pantaloni fără vipușcă.
Culoarea stofei pentru uniforma de reprezentare este:
bleumarin-indigo — sacoul și pantalonul — pentru efectivele din
grupa A, bleumarin-indigo — sacoul și gri-fer — pantalonul
pentru efectivele din grupa B, bleumarin — sacoul și pantalonul,
pentru efectivele din grupa C.
Ofițerii și agenții de poliție femei poartă fustă sau pantalon.
La ținuta de reprezentare, pe timpul iernii, se poartă scurta cu
mesadă detașabilă, iar pe timp ploios, impermeabilul.
C. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu este prevăzută atât pentru ofițeri, cât și
pentru agenți. Se poartă pe timpul acțiunilor și misiunilor
specifice de poliție desfășurate în teren, precum și la activități de
pregătire și instruire sau la ordinul șefilor.
Elementele caracteristice ale uniformei de serviciu sunt:
șepcuța de vară, șapca din tercot, căciula, completul modular,
bluza matlasată cu mâneci detașabile, pantalonii din tercot,
cămașa-bluză, tricoul și centura.
Culoarea articolelor pentru uniforma de serviciu este:
bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol la partea superioară a
completului modular și a bluzei matlasate și bleumarin-indigo —
pantalonul pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu
platcă gri-fer la partea superioară a completului modular și a
bluzei matlasate și gri-fer — pantalonul pentru efectivele din
grupa B, bleumarin — completul modular, bluza matlasată și
pantalonul pentru efectivele din grupa C.
D. Uniforma de oraș

Uniforma de oraș este prevăzută pentru studenții și elevii din
instituțiile de învățământ. Aceste efective poartă ținuta de oraș
în următoarele ocazii:
a) la ordinul directorului instituției, cu ocazia diferitelor
festivități sau în anumite misiuni;
b) când pleacă în concediu, învoiri sau pe timpul stagiului de
practică, la ordin.
E. Uniforma de instruire

Se poartă de către studenții și elevii din instituțiile de
învățământ, pe timpul pregătirii specifice.
F. Uniforma de clasă

Se poartă de către studenții din instituțiile de învățământ la
activitățile de studiu în clasă sau la alte activități similare stabilite
de directorul instituției.
IV. Alte uniforme

Uniforma polițiștilor care au aprobarea de a purta uniformă
după încetarea raporturilor de serviciu este aceeași ca a
polițiștilor în activitate.
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Polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au
aprobarea de a purta uniformă o pot folosi în următoarele
situații:
— cu ocazia zilei naționale a țării, zilei armatei sau a structurii
din care au făcut parte;
— la festivități, adunări, ceremonialuri și activități protocolare
sau comemorative la care sunt invitați oficial;
— cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de
rezerviști din alte țări;
— la alte activități la care sunt invitați, cu precizarea
necesității prezenței în uniformă.
CAPITOLUL II
Reguli referitoare la portul articolelor de echipament
din compunerea uniformelor
A. Coifura

1. Șapca
Se poartă la uniforma de ceremonie, de reprezentare și de
serviciu. Se așază pe cap astfel încât să acopere partea
superioară a frunții, la 1—2 cm deasupra sprâncenelor, iar
emblema să fie pe mijloc.
2. Șepcuța și șapca din tercot
Se poartă numai la uniforma de serviciu.
3. Căciula
Se poartă la uniforma de reprezentare și de serviciu și,
opțional, la uniforma de ceremonie. Se poartă pe timp friguros.
În raport cu condițiile climaterice și cu zona geografică, polițiștii
pot trece la portul căciulii în mod facultativ, iar elevii și studenții,
la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate
în jos.
B. Îmbrăcămintea și lenjeria

1. Sacoul
Se poartă numai cu cravată. Clapele buzunarelor sacoului
trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte
voluminoase care să le deformeze.
2. Pantalonii din stofă
Se poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de
echipament.
3. Scurta cu mesadă detașabilă și guler din blană naturală
Se poartă la uniforma de reprezentare, în anotimpul rece, cu
fular și cu cordonul închis. Pe timp geros, scurta se poate purta
și la uniforma de serviciu, cu gulerul ridicat, asigurând
purtătorului protecția feței pe timp de viscol sau de ger excesiv.
Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de
trecere de la iarnă la primăvară ori de la toamnă la iarnă.
4. Impermeabilul pentru ploaie
Se poartă la uniforma de reprezentare, pe timp ploios sau
variabil, cu cordonul închis.
Impermeabilul se poate purta și peste cămașa-bluză, închis
la gât sau deschis, când se poartă și cravată.
5. Cămașa
Se poartă la uniforma de reprezentare, numai cu cravată.
Cămașa de culoare albă se poartă la uniforma de ceremonie și
la uniforma de reprezentare sau atunci când se precizează
portul acesteia.
6. Cămașa-bluză
Se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât și la cea de
serviciu, deschisă sau închisă la gât, cu sau fără cravată.
Cămașa-bluză de introdus în pantaloni/fustă, cu mânecă lungă
sau scurtă, se poartă cu centură sau curea. Cămașa-bluză cu
bandă la terminație, cu mânecă lungă sau scurtă, se poartă
peste pantaloni/fustă. Cămașa-bluză cu mânecă lungă se poate
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purta cu mânecile pliate — ridicate deasupra cotului — și prinse
în bridă cu nasture.
7. Puloverul
Se poartă peste cămașă cu cravată, sub sacou, scurta cu
mesadă și guler din blană naturală, completul modular sau bluza
matlasată cu mâneci detașabile.
8. Completul modular — scurtă exterioară și bluzon interior
a) Scurta exterioară se poartă în anotimpul rece, în modul, cu
bluzonul/bluza matlasată cu mâneci detașabile sau separat de
aceasta.
b) Bluzonul interior se poate purta în anotimpul rece, în
modul, cu scurta exterioară. Se poate purta și fără scurta
exterioară, în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară și de
la toamnă la iarnă.
9. Bluza matlasată, cu mâneci detașabile
Se poartă numai la uniforma de serviciu în perioadele de
trecere de la iarnă la primăvară și de la toamnă la iarnă, cu sau
fără mâneci.
10. Pantalonul din tercot
Se poartă numai la uniforma de serviciu.
11. Tricoul cu mânecă scurtă
Se poartă numai la uniforma de serviciu.
12. Insigna de identificare
Se poartă pe pieptul drept al articolelor de îmbrăcăminte.
13. Insigna pentru legitimație
Se poartă de regulă în suportul din piele pentru insignă și
legitimație.
C. Încălțămintea

Pantofii, ghetele cu șiret sau cizmele scurte se poartă
adecvat uniformelor și corespunzător sezonului sau misiunilor.
Este interzis a se purta încălțăminte de altă culoare, format sau
model decât cele stabilite prin regulament.
D. Echipament divers

1. Cravata
Se poartă la cămașă și la cămașa-bluză. Nodul cravatei va
avea dimensiuni potrivite și va fi așezat la mijlocul deschiderii
gulerului cămășii.
2. Fularul
Se poartă la scurta cu guler din blană naturală și mesadă
detașabilă, fără a se face nod în față. Se poate purta și la scurta
din stofă.
3. Centura
Se poartă strânsă pe talie, încheiată cu cataramă. Centura
se poartă la pantaloni, peste scurta cu mesadă și guler din blană
naturală, completul modular sau bluza matlasată cu mâneci
detașabile, în funcție de misiunea ordonată. Când se poartă
peste completul modular, bluza matlasată cu mâneci detașabile
sau scurtă se fixează în talie, în bridele laterale ale acestor
articole. În situații de intervenție, când pe centură sunt dispuse
toate materialele din dotare, pentru asigurare, se poate utiliza
cureaua din chingă, prin trecerea peste umărul stâng.
4. Ciorapii
Se poartă de culoarea adecvată culorii pantalonului.

3. Suporții de grad pentru mânecă
Se fixează pe fața de mânecă la sacou și scurta din stofă, la
6—8 cm de la terminația mânecii.
4. Petlițele
Se poartă la uniformele de reprezentare și de ceremonie,
montate pe gulerul sacoului, având curbura și ramura mică
orientate spre exterior.
5. Emblema pentru coifură
Se aplică, cu respectarea simetriei, astfel:
a) la șapca din stofă/tercot: în față, la centru, pe bandă;
b) la căciulă: central, pe partea frontală;
c) la șepcuță: pe partea frontală, la centru.
6. Eghiletul cu două ramuri și accesorii
Se poartă pe umărul drept, la sacou, la uniforma de
ceremonie sau la uniforma de reprezentare cu cămașă albă, de
către ofițerii fără drept de a purta această uniformă, atunci când
situația o impune.
Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se
prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de
cusătura mânecii, și 2 nasturi care se prind primul sub reverul
drept, la 1 cm de limita de răsfrângere a acestuia și o distanță
de 7 cm, măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu
reverul/cazură în jos, iar al doilea, la o distanță corespunzătoare
astfel încât vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care
se încheie sacoul.
Eghiletul se prinde cu partea din mijloc — care unește cele
două ramuri împletite — de nasturele de sub epolet, ramura
lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braț și se
prinde în față de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura
scurtă cade în față formând un arc peste ramura lungă și se
prinde de nasturele de jos de sub rever. Capetele ramurilor de
care sunt fixate cuiele cad libere.
7. Șnurul pentru ceremonie
Se poartă pe umărul drept numai la uniforma de reprezentare
cu cămașă albă, de către agenții de poliție, atunci când situația
o impune. Fixarea și prinderea se fac printr-un singur nasture
care se află sub epoletul drept, pe cusătura umărului, la 1,5 cm
de cusătura mânecii.
8. Eghiletul simplu cu accesorii
Se poartă pe umărul drept numai la sacou, la ținuta de oraș
cu cămașă albă, de către studenți, atunci când situația o
impune. Fixarea și prinderea se fac printr-un nasture care se
află sub epoletul drept, pe cusătura umărului, la 1,5 cm de
cusătura mânecii.
9. Ecusonul de mânecă
Se fixează pe axul mânecii, la 4—6 cm distanță de cusătura
umărului stâng.
10. Ecusonul metalic nominal
Se poartă la sacou, în partea stângă, deasupra buzunarului.

PARTEA a II-a
Descrierea uniformelor de poliție
CAPITOLUL I
Coifura

E. Epoleți și accesorii

1. Epoleții cu grad profesional
Se poartă la uniforma de ceremonie și de reprezentare,
montați pe umărul sacoului și al scurtei din stofă.
2. Suporții cu grad profesional
Se poartă la uniforma de reprezentare și de serviciu aplicați
pe epoleții din material fond, montați pe umerii articolelor de
îmbrăcăminte.

A. Șapca din stofă

La uniforma de ceremonie este de culoare neagră, cu
vipușcă de culoare albă pe calotă sau albă pentru efectivele din
grupa A, bleumarin-indigo ori albă pentru efectivele din grupa B
și de culoare bleumarin sau albă pentru efectivele din grupa C.
Șapca pentru ceremonie are panglica textilă țesută cu desene
reprezentând frunze stilizate, de culoare neagră, cu margini de
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2 mm de culoare albă, pentru efectivele din grupa A. Pentru
celelalte grupe panglica este de culoare gri.
La uniforma de reprezentare este de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupele A și B și bleumarin pentru
efectivele din grupa C.
Pentru efectivele din grupa A, șapca este prevăzută pe calotă
cu vipușcă de culoare gri-bleu.
Se compune din calotă, bandă și cozoroc.
Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel
pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Pe
bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene
reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin-indigo cu
margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele din grupa A și de
culoare gri pentru efectivele din grupele B și C.
Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se
îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un
unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de
culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și
galben-auriu pentru efectivele din grupa B.
Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema
pentru coifură.
Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru
efectivele din grupa B, un număr de 3 rânduri de ramuri cu
frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze
stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând
de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și
inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu.
Șapca de oraș pentru efectivele instituțiilor de învățământ are
cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie.
B. Șepcuța cu cozoroc

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C, bleumarin indigo pentru celelalte
structuri. Pentru poliția rutieră se poate realiza de culoare albă.
Calota este confecționată în clini. Pe partea frontală a calotei,
pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei poate fi
inscripționată denumirea structurii.
La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare.
Cozorocul este simplu.
Pentru efectivele instituțiilor de învățământ, pe partea frontală
a calotei are emblema pentru coifură și șnur de culoare
portocalie.
C. Șapca din tercot

Se confecționează din material textil de culoare bleumarin
pentru structurile din grupa C și de culoare bleumarin-indigo
pentru celelalte structuri. Banda textilă țesută este de culoare
bleumarin-indigo cu margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele
din grupa A și de culoare gri pentru efectivele din grupele B și C.
Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel
pentru a-și menține forma ușor ridicată în partea din față.
Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se
îngustează spre capete.
Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de
grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare
alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C, galben-auriu
pentru efectivele din grupa B. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir
special de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și
C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B un număr de
3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două
rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari
și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru
subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți,
cozorocul este simplu.
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Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema
pentru coifură.
Șapca este prevăzută cu două coafe, din care una din
material impermeabil, care se pot utiliza în funcție de nevoile
activității desfășurate.
D. Bascul pentru studenți

Se confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare
bleumarin-indigo. Emblema se fixează în lateral, pe partea
stângă.
E. Capela pentru elevii din instituțiile de învățământ

Se confecționează din material textil de culoare bleumarinindigo.
Se compune din calotă, clapă și cozoroc.
Calota are formă ovală. Clapa înconjoară părțile laterale,
având prevăzută pe marginea superioară o vipușcă de culoare
portocalie. Clapa se încheie deasupra cozorocului.
Cozorocul este confecționat din material textil.
Pe partea frontală a calotei se aplică emblema pentru
coifură.
F. Căciula

a) Căciula pentru bărbați
Se confecționează din blană naturală astrahan/caracul, de
culoare gri, pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală
nutriet, de culoare gri, pentru ceilalți ofițeri, agenți de poliție,
studenți și elevi din instituțiile de învățământ.
Pentru efectivele poliției rutiere, la uniforma de serviciu, se
poate realiza de culoare albă.
Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă
semicirculară/cozoroc. Bordura pe interior este dublată cu
postav.
Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale
până în dreptul cozorocului sau clapei frontale, având colțurile
rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa
peste urechi.
În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
b) Căciula pentru femei
Are formă ovală cu bordură aplicată.
CAPITOLUL II
Îmbrăcămintea și lenjeria
A. Sacoul

a) Sacou la două rânduri de nasturi pentru ofițeri
Pentru uniforma de ceremonie se confecționează din stofă
de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele
din grupa C sau albă pentru toate structurile.
Pentru uniforma de reprezentare se confecționează din stofă
de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B
și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Are revere ascuțite și se încheie la două rânduri de nasturi,
alți 2 nasturi fiind montați mai sus, simetric, puțin lateral. Pe guler
se aplică petlițele.
Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar
ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus
se află un buzunar fals. Spatele este confecționat din două
bucăți, având cusătură pe mijloc.
Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu nasturi metalici la
terminație. Pe mânecile sacoului, la 6—8 cm de la terminație, se
aplică suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate câte două bride
pe care se montează epoleții cu grad profesional.
La sacoul pentru reprezentare, pe mâneca stângă, la 4—6 cm
de cusătura umărului, se aplică ecusonul specific.
Sacoul este dublat în întregime cu căptușeală.
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Sacoul pentru studenți se confecționează în același mod și
este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea
însemnului de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație,
se montează o vipușcă de culoare portocalie.
b) Sacoul la un rând de nasturi pentru agenți
Pentru uniforma de reprezentare se confecționează din stofă
de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B
și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Are revere drepte și se încheie la un rând de nasturi, cu
3 nasturi metalici. Pe guler se aplică petlițele.
Croiala este dreaptă, ușor cambrată. Ambii piepți, sub talie,
sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar
pe pieptul stâng, în partea de sus, se realizează un buzunar fals.
Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură
pe mijloc.
Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu nasturi metalici la
terminație.
Pe mâneca stângă, la 4—6 cm de cusătura umărului, se
aplică ecusonul specific.
Pe mânecile sacoului, la 6—8 cm de la terminație, se aplică
suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care
se montează epoleții cu grad profesional.
Sacoul este dublat în întregime cu căptușeală.
Sacoul pentru elevi se confecționează în același mod și este
prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea
însemnului de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație,
se montează vipușcă de culoare portocalie.
B. Completul modular

a) Scurta exterioară
Se confecționează din țesătură impermeabilă și
imperrespirantă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele
din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din
grupa C. Partea superioară a piepților și a spatelui este dublată
cu platcă de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, grifer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele
din grupa C.
Scurta se încheie cu fermoar cu sistem dublu de acțiune,
dublat de foran. Pe interior este prevăzută cu fermoar prin care
se poate atașa bluzonul interior. Pe pieptul drept, la fixarea
plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un
orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar
deasupra este inscripționată denumirea structurii.
Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.
Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui și
piepților cu platca este introdusă o vipușcă din material
retroreflectant.
La partea superioară a piepților și sub linia taliei sunt aplicate
buzunare cu clapă.
În talie, scurta este prevăzută cu un șnur de ajustare și cu
două bride laterale longitudinale, exterioare, care se închid în
partea superioară, pentru fixarea centurii.
Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos este
prevăzută cu o bridă. Pentru efectivele din grupa A brida este
dublată cu material retroreflectant.
Pe umeri se aplică epoleți, fixați în cusătura umărului, pe
care se montează suportul cu grad profesional.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific.
La terminație, în cusăturile laterale, scurta este prevăzută cu
o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la
centură.

Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite. Pe dosul de
guler se fixează sistemul de prindere pentru glugă.
Scurta exterioară este dublată în întregime cu căptușeală
matlasată pe material nețesut termoizolant și este prevăzută cu
mesadă detașabilă.
Scurta exterioară pentru uniforma de clasă și instruire a
elevilor din școlile de formare a agenților se confecționează în
același mod și este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra
buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an
de studiu.
b) Bluzonul interior
Se confecționează din țesătură impermeabilă și
imperrespirantă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele
din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din
grupa C. Partea superioară a piepților și a spatelui este dublată
cu platcă de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, grifer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele
din grupa C. Se încheie cu fermoar, dublat de foran, cu ajutorul
căruia bluzonul se poate fixa de scurta exterioară.
Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă
prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea prin șurub
a insignei de identificare, iar deasupra este inscripționată
denumirea structurii. Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este
fixat un dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.
Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui și
piepților cu platca este introdusă o vipușcă din material
retroreflectant.
La partea inferioară a piepților, lateral, sunt aplicate două
buzunare oblice, ascunse.
Mâneca este confecționată dintr-o singură bucată, având la
terminație manșetă, prevăzută cu bridă de ajustare.
Pe umeri se aplică epoleți, fixați în cusătura umărului, pe
care se montează suportul de grad profesional.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific.
Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite.
Bluzonul interior este dublat în întregime cu căptușeală.
Bluzonul interior pentru uniforma de clasă și instruire a
elevilor din instituțiile de învățământ de formare a agenților se
confecționează în același mod și este prevăzut, pe pieptul stâng,
la baza plătcii, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an
de studiu.
C. Bluza matlasată cu mâneci detașabile

Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de
culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Pe partea
superioară a piepților și a spatelui este dublată cu platcă din
material textil impermeabil și imperrespirant de culoare gri-petrol
pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa
B și bleumarin pentru efectivele din grupa C. Se încheie prin
fermoar detașabil, cu ajutorul căruia bluza se poate fixa de
scurta exterioară.
Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă
prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea prin șurub
a insignei de identificare, iar deasupra este inscripționată
denumirea structurii.
Pe spate, sub platcă, la baza acesteia, este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.
Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui și
piepților cu platca este introdusă o vipușcă din material
retroreflectant.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010
Pe partea superioară a piepților, sub linia de unire cu platca,
sunt prevăzute două buzunare.
La partea inferioară a piepților, lateral, sunt două buzunare
oblice ascunse.
Mâneca este dreaptă, fixată de bluză prin fermoare
detașabile, fără manșetă, prevăzută la terminație cu bridă.
Pentru efectivele din grupa A brida este dublată cu material
retroreflectant.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific.
Gulerul este tip tunică.
Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura
umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.
La terminație, în cusăturile laterale, bluza este prevăzută cu
o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la
centură.
Bluza este dublată în întregime cu căptușeală, matlasată pe
material nețesut termoizolant.
Bluza matlasată pentru uniforma de clasă și instruire a
elevilor din instituțiile de învățământ se confecționează în același
mod și este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului,
cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.
D. Bluza de instruire pentru studenți

Se confecționează din material textil — tip bumbac — de
culoare bleumarin-indigo. Se încheie cu fermoar dublat de foran.
La partea superioară a piepților bluza este prevăzută cu
buzunare.
Mâneca este dreaptă, prevăzută la terminație cu manșetă.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific structurii.
Bluza este confecționată cu epoleți, fixați la un capăt în
cusătura umărului. Este căptușită în întregime.
Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, este prevăzută o
bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.
E. Bluzonul pentru clasă — studenți

Se confecționează din material textil — tip bumbac — de
culoare bleumarin-indigo. Se încheie cu fermoar dublat de foran.
Spatele este confecționat cu platcă.
Pe partea superioară și inferioară a piepților sunt aplicate
buzunare.
Mâneca este dreaptă, prevăzută la terminație cu manșetă.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific structurii.
Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite.
La terminație bluzonul este prevăzut cu bandă pentru
ajustare.
Bluzonul este confecționat cu epoleți, fixați la un capăt în
cusătura umărului.
Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, este prevăzută o
bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.
F. Pantalonii

a) Pantalonii pentru uniforma de ceremonie
Se confecționează din stofă de culoare neagră pentru
efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din
grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru
toate structurile.
Au croială dreaptă, fără manșetă. Sunt prevăzuți cu două
buzunare laterale, pe cant. Șlițul pantalonilor se încheie cu
fermoar.
Pantalonii pentru bărbați au buzunar la spate. Betelia are
aplicate găici pentru curea.
Pantalonii sunt dublați pe partea superioară a fețelor cu
căptușeală.
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Pentru chestori pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă, de
culoare albă pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele
din grupele B și C, având pe părțile laterale un lampas
confecționat din două benzi, în aceleași culori cu vipușca.
Pentru comisari și inspectori, pe cusătura laterală este
montată numai vipușca.
b) Pantalonii pentru uniforma de reprezentare
Se confecționează din stofă de culoare bleumarin-indigo
pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa
B și bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Au croială dreaptă, fără manșetă. Sunt prevăzuți cu două
buzunare laterale, pe cant. Șlițul pantalonilor se încheie cu
fermoar.
Pantalonii pentru bărbați au buzunar la spate. Betelia are
aplicate găici pentru curea/centură.
Pantalonii sunt dublați pe partea superioară a fețelor cu
căptușeală.
Pentru corpul chestorilor pantalonii sunt prevăzuți cu vipușcă
de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, bleumarin
pentru efectivele din grupa B și gri pentru efectivele din grupa C,
având pe părțile laterale un lampas confecționat din două benzi,
în aceleași culori cu vipușca.
Pantalonii pentru uniforma de oraș și de clasă a studenților
și uniforma de oraș a elevilor din instituțiile de învățământ se
confecționează în același mod.
c) Pantalonii pentru uniforma de serviciu
Se confecționează din material textil — tip bumbac — de
culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer
pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din
grupa C.
Au croiala dreaptă, fără manșetă. Pantalonii pentru bărbați
au buzunar la spate.
Pantalonii sunt prevăzuți cu două buzunare laterale oblice.
Șlițul pantalonului se încheie cu fermoar. Betelia pantalonului
este prevăzută cu găici pentru curea și centură.
Pantalonii pentru iarnă se confecționează cu mesadă
detașabilă din țesătură impermeabilă și imperrespirantă.
Pantalonii pentru uniforma de instruire a elevilor din instituțiile
de învățământ se confecționează în același mod.
d) Pantalonii pentru uniforma de instruire a studenților
Se confecționează din material textil — tip bumbac — de
culoare bleumarin-indigo.
Pantalonul are croială dreaptă și este prevăzut cu buzunare,
poziționate la partea superioară a fețelor.
Șlițul pantalonilor se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt
aplicate găici pentru centură.
La partea inferioară pantalonii sunt prevăzuți cu sistem de
ajustare ce permite introducerea acestora în bocanci.
G. Fusta

Se confecționează din stofă de culoare neagră pentru
efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din
grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru
toate structurile la uniforma de ceremonie și din stofă de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru
efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C,
la uniforma de reprezentare.
Are croială clasică, cu betelie și șliț la spate. Este dublată cu
căptușeală și se încheie cu fermoar.
H. Scurta

a) Scurta pentru uniforma de ceremonie
Se confecționează din stofă de culoare neagră pentru
efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C și este
dublată cu căptușeală matlasată.
Are revere ascuțite și se încheie la două rânduri de nasturi.
Sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse.
Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură
pe mijloc și șliț.
Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu nasturi metalici la
terminație. Pe mânecile scurtei, la 6—8 cm de la terminație, se
aplică suportul de grad.
Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează
epoleții cu grad profesional.
b) Scurta cu mesadă detașabilă și guler din blană naturală
Se confecționează din material textil impermeabil și
imperrespirant de culoare bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol
pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă de
culoare gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin cu
platcă de aceeași culoare pentru efectivele din grupa C.
Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă
prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei
cu număr de identificare, iar deasupra se poate inscripționa
denumirea structurii.
Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.
Piepții se încheie prin fermoar detașabil, dublat de foran. Pe
interior scurta este prevăzută cu fermoar detașabil prin care se
fixează mesada.
Pe piepți, sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două
buzunare oblice, ascunse.
În talie, scurta este prevăzută cu două bride laterale
longitudinale, exterioare, care se închid în partea superioară,
pentru fixarea cordonului.
Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu bridă la terminație.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific.
Pe umeri se aplică epoleți, fixați în cusătura umărului, pe
care se montează suportul cu grad profesional.
Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite, pe care se
montează un guler din blană naturală astrahan/caracul de
culoare gri pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală
nutriet de culoare gri pentru ceilalți ofițeri, agenți de poliție,
studenți și elevi din instituțiile de învățământ.
Scurta este dublată în întregime cu căptușeală.
Mesada detașabilă se poate realiza din material termoizolant
matlasat sau blană naturală.
Scurta pentru uniforma de oraș pentru elevi și studenți se
confecționează în același mod, având pe pieptul stâng,
deasupra buzunarului, o bandă velcro pentru aplicarea
însemnului de an de studiu.
c) Scurta pentru instruire a studenților
Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare
bleumarin-indigo și este prevăzută cu mesadă matlasată
detașabilă.
Se încheie cu fermoar detașabil dublat de foran.
Sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două buzunare.
Mâneca este raglan, iar pe umeri se aplică epoleți.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
de mânecă specific.
Scurta este dublată în întregime cu căptușeală matlasată pe
material nețesut termoizolant. Mesada este fixată de scurtă prin
fermoare.
Scurta este prevăzută pe pieptul stâng cu bandă velcro,
pentru fixarea însemnului de an de studiu.

I. Impermeabilul

Se confecționează din țesătură impermeabilă și
imperrespirantă, de culoare bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol
pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă gri-fer
pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarin în
întregime pentru efectivele din grupa C.
Are croială raglan, este căptușit în întregime, se încheie cu
un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și
cataramă pentru ajustare.
Spatele este croit din două bucăți, unite pe mijloc, cu șliț la
terminație. Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.
Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă
prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei
cu număr de identificare, iar deasupra se poate inscripționa
denumirea structurii.
Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate
oblic, lateral, sub talie.
Mâneca este croită raglan, dreaptă la terminație și prevăzută
cu o bridă.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
specific. Impermeabilul este prevăzut cu guler înalt și glugă
detașabilă.
Pe umeri se fixează epoleții, pe care se montează suportul
cu grad profesional.
Impermeabilul pentru studenți și elevi se confecționează în
același mod, având pe pieptul stâng, la baza plătcii, o bandă
velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.
J. Puloverul

Se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare
bleumarin pentru efectivele din grupa C și de culoare bleumarinindigo pentru celelalte structuri.
Puloverul este prevăzut pe umeri cu platcă și epoleți din
material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții
cu grad profesional.
Pe piept este prevăzut cu o bandă, realizată prin tricotare,
de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A și gri-fer pentru
efectivele din grupa B, iar deasupra se poate inscripționa
denumirea structurii.
Pe mâneci sunt aplicate cotiere.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
specific structurii.
Pentru efectivele instituțiilor de învățământ, pe pieptul stâng
este prevăzută o bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an
de studiu.
K. Cămașa

Se confecționează din țesătură tip bumbac, de culoare albă
pentru uniforma de ceremonie, iar pentru uniforma de reprezentare
este de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri pentru
efectivele din grupa B și bleu pentru efectivele din grupa C.
Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Spatele
se confecționează cu platcă. Pe pieptul stâng este aplicat un
buzunar.
Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.
L. Cămașa bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac.
Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț, și se poate
purta deschisă, fără cravată, sau închisă cu cravată.
La partea superioară a piepților sunt aplicate buzunare cu
clapă.
Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă,
terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. Pe umeri are
epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul
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cu grad profesional. La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se
aplică ecusonul specific.
Se poate confecționa cu bandă la terminație.
a) Cămașa bluză pentru efectivele din grupa A se
confecționează de culoare gri-bleu, cu guler și manșete de
culoare bleumarin. Spatele și piepții se confecționează cu
platcă.
La îmbinarea piepților și spatelui cu platca se introduce o
vipușcă de culoare bleumarin.
Cămașa bluză pentru poliția rutieră se confecționează cu
platca de la piepți și spate de culoare albă.
b) Cămașa bluză pentru efectivele din grupa B se
confecționează de culoare gri, iar pentru efectivele din grupa C
de culoare bleu. Spatele se confecționează cu platcă.
Cămașa-bluză pentru uniforma de instruire a elevilor și
studenților este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra
buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an
de studiu.
M. Tricoul

Se confecționează din tricot de culoare bleumarin pentru
toate structurile și de culoare albă cu guler și manșete de
culoare bleumarin pentru poliția rutieră.
Este prevăzut cu guler.
Tricoul se încheie cu nasturi, iar pe umeri este prevăzut cu
epoleți, pe care se montează suportul cu grad profesional.
Epoleții au un capăt fixat în cusătura mânecii. Pe spatele
tricoului se poate inscripționa denumirea structurii.
La nivelul pieptului este prevăzut cu o bandă de culoare gribleu pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din
grupa B și bleumarin pentru poliția rutieră. Tricoul pentru
efectivele din grupa C este simplu.
Pe pieptul drept deasupra benzii de culoare se poate
inscripționa denumirea structurii.
La 4—6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul
specific.
Tricoul pentru elevi și studenți este prevăzut pe pieptul stâng
cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu.
CAPITOLUL III
Încălțămintea
A. Pantofii

Se confecționează din piele box, față naturală, de culoare
neagră, iar pentru uniforma de ceremonie pot fi și de culoare
albă.
Pantofii pentru vară se confecționează cu perforații, iar cei
pentru femei pot avea decupaje.
Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri. Pantofii
pentru uniforma de ceremonie pot avea talpa realizată din piele
naturală.
B. Ghetele/Bocancii

Ghetele/Bocancii se confecționează din piele box, față
naturală, de culoare neagră, căptușite/căptușiți pe interior.
Sistemul de închidere este cu șiret sau fermoar.
Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
Ghetele pentru femei se confecționează la fel ca cele pentru
bărbați, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.
C. Cizme scurte pentru femei

Se confecționează din piele box, față naturală, de culoare
neagră, căptușite cu blană sau cu meșină, iar sistemul de
închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară.
Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
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CAPITOLUL IV
Echipamentul divers
A. Cravata

Se confecționează din material textil.
Pentru uniforma de ceremonie, cravata se confecționează
de culoare neagră cu dungi albe dispuse în diagonală la
intervale succesive pentru efectivele din grupa A și de culoare
bleumarin pentru celelalte structuri.
Pentru uniforma de reprezentare, cravata este de culoare
bleumarin cu dungi gri-bleu dispuse în diagonală la intervale
succesive pentru efectivele din grupa A și de culoare bleumarin
pentru celelalte structuri.
B. Fularul

Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare gri-bleu
pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupa B
și bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Fularul se poate realiza și de culoare albă.
C. Mănușile

a) Mănușile din piele
Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul
clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.
b) Mănușile din lână
Sunt tricotate din fire de lână sau tip lână de culoare
bleumarin-indigo sau albă. Au format obișnuit cu 5 degete.
c) Mănușile din pânză căptușite
Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare
bleumarin-indigo, au format cu un singur deget și locaș pentru
trăgaci. Sunt căptușite cu molton sau material termoizolant
matlasat.
D. Ciorapii

Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de
culoare gri pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupele A și C.
E. Centura

Se confecționează din piele de culoare neagră și este
prevăzută cu cataramă confecționată din metal de culoare albă
pentru efectivele din grupele A și C și de culoare galbenă pentru
efectivele din grupa B. Centura poate fi realizată cu o curea din
chingă textilă de culoare neagră, care se poartă ca diagonală
de susținere pentru accesoriile din dotare.
În funcție de nevoile activității desfășurate, centura se poate
confecționa din material textil, tip chingă, de culoare neagră, cu
cataramă cu sistem de autoblocare.
F. Cureaua pentru pantaloni

Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul
din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din
metal de culoare albă pentru efectivele din grupele A și C și de
culoare galbenă pentru efectivele din grupa B.
G. Eghileții/Șnurul

Se confecționează din șnur textil de culoare albă pentru
efectivele din grupele A și C și galbenă pentru efectivele din
grupa B.
a) Eghiletul pentru ofițeri
Se compune din două ramuri împletite, prinse una în
prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu.
Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod
dublu.
La terminație, fiecare șnur are cui de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A și C și galbenă pentru efectivele
din grupa B.
b) Șnurul pentru agenți
Se confecționează dintr-un singur șnur împletit, în aceleași
culori ca și pentru ofițeri.
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c) Eghilet pentru studenții Academiei de Poliție
Se compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un
șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia se fixează un
cui de culoare alb-argintie.
H. Nasturii

Se confecționează din metal alb-argintiu pentru efectivele din
grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B, cu
diametrul de 15 mm — ornament terminație mânecă sacou — și
20 mm încheiere piepți sacou și scurtă ceremonie.
Calota are imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice
specifice ministerului sau structurii.
CAPITOLUL V
Însemnele distinctive
A. Emblema pentru coifură

a) Emblema pentru coifura ofițerilor și agenților de poliție
Se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A
și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B, și reprezintă
acvila, încadrată între ramuri cu frunze stilizate, astfel: 4 rânduri
de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul chestorilor, 3 rânduri
de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul comisarilor și corpul
inspectorilor, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru
corpul agenților.
Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere
specifice stemei României.
b) Emblema pentru coifura studenților
Se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir
metalizat, și reprezintă acvila, încadrată între două rânduri de
ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul
metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.
c) Emblema pentru coifura elevilor din instituțiile de
învățământ
Se confecționează din metal și reprezintă acvila, încadrată
între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate, pe pieptul căreia
este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei
României.
B. Epoleți cu grad profesional/suport cu grad profesional

Epoleții/Suporții cu grad profesional sunt realizați prin
brodarea cu fir metalizat pe suport textil a însemnelor de grad.
La uniforma de ceremonie suportul textil este de culoare
neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate
structurile, cu marginile bordurate cu un contur în formă de
semicerc de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A
și C și gri-fer pentru efectivele din grupa B.
La uniforma de reprezentare și de serviciu, suportul textil
este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A
și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, cu
marginile bordurate cu linie de contur de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A și C și de culoare gri-fer pentru
efectivele din grupa B.
Gradele profesionale sunt reprezentate prin stele de diferite
dimensiuni pentru corpul ofițerilor și barete de formă
dreptunghiulară pentru corpul agenților.
Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintiu pentru
efectivele din grupele A și C și de culoare galben-auriu pentru
efectivele din grupa B.

Gradele profesionale sunt reprezentate pe epolet/suport,
astfel:
1. pentru corpul chestorilor sunt brodate 1—4 stele, cu linie
de contur de culoare roșie și cu diametrul de 3 cm, după cum
urmează:
a) pentru chestor de poliție — o stea;
b) pentru chestor principal de poliție — două stele;
c) pentru chestor șef de poliție — 3 stele;
d) pentru chestor general de poliție — 4 stele.
La partea dinspre umăr, pe suportul textil sunt brodate ramuri
cu frunze stilizate ce formează o cunună care încadrează centrul
unei stele;
2. pentru corpul comisarilor sunt brodate 1—3 stele, cu linie
de contur de culoare albastră și cu diametrul de 2 cm, după cum
urmează:
a) pentru subcomisar de poliție — o stea;
b) pentru comisar de poliție — două stele;
c) pentru comisar șef de poliție — 3 stele;
3. pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1—3 stele, cu linie
de contur de culoare neagră și cu diametrul de 1,5 cm, după
cum urmează:
a) pentru subinspector de poliție — o stea;
b) pentru inspector de poliție — două stele;
c) pentru inspector principal de poliție — 3 stele;
4. pentru corpul agenților sunt brodate 1—5 barete cu
dimensiuni de 1,2 cm x 3,5 cm, după cum urmează:
a) agent de poliție — o baretă;
b) agent principal de poliție — două barete;
c) agent șef adjunct de poliție — 3 barete;
d) agent șef de poliție — 4 barete;
e) agent șef principal — 5 barete.
C. Suportul de grad pentru mânecă

Este realizat prin brodare, cu fir metalizat pe suport textil.
Este constituit din 1—3 benzi cu dimensiuni diferite, după cum
urmează:
— pentru corpul chestorilor — 3 benzi cu lățimea de 3 cm,
2,5 cm și 2 cm;
— pentru corpul comisarilor — două benzi cu lățimea de
2,5 cm și 2 cm;
— pentru corpul inspectorilor — o bandă cu lățimea de 2 cm;
— pentru corpul agenților — o bandă cu lățimea de 0,5 cm.
Benzile brodate sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele
din grupele A și C și gri-fer pentru efectivele din grupa B.
La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare
neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate
structurile.
La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de
culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
D. Însemnele de an de studiu

Se confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de
formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm). Suportul textil este bordurat
cu linie de contur de culoare neagră.
Elementele componente ale fiecărui an de studiu — barete
în formă dreptunghiulară — sunt de culoare alb-argintiu,
realizate prin brodare.
La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere
majuscule de culoare neagră inscripția „STUDENT”, respectiv
„ELEV”, iar la partea inferioară se brodează baretele aferente
anului de studiu — câte o baretă pentru fiecare an de studiu.
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E. Petlițele

Petlițele sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat, pe suport
textil și reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate,
dispuse în arc de cerc, după cum urmează:
— pentru corpul chestorilor de poliție — 5 ramuri;
— pentru corpul comisarilor de poliție — 4 ramuri;
— pentru corpul inspectorilor de poliție — 3 ramuri;
— pentru corpul agenților de poliție — două ramuri.
Ramurile care definesc petlițele sunt de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A și C și gri-fer pentru efectivele
din grupa B.
La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare
neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate
structurile.
La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de
culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
F. Ecusoanele

a) Ecusonul specific pentru mânecă
Se confecționează prin brodare pe suport textil și este
constituit din două piese: un ecuson în formă de scut și un
segment circular.
Se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de
echipament, la 4—6 cm distanță de cusătura umărului.
Ecusonul conține elementele heraldice specifice fiecărei
structuri, conform reglementărilor privind însemnele heraldice în
Ministerul Administrației și Internelor.
Unitățile subordonate inspectoratelor generale/similare sau
aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor
utilizează pentru articolele de echipament însemnele heraldice
ale structurii centrale din care fac parte.
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Pe segmentul circular se brodează denumirea structurii.
b) Ecusonul nominal
Se confecționează din aliaj neferos având fondul alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru
efectivele din grupa B.
Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele
posesorului, sub o linie orizontală vopsită în culoarea bleumarin.
Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în
culorile tricolorului.
Sistemul de prindere este cu agrafă metalică.
G. Insignele

a) Insigna pentru studii superioare
Se confecționează din aliaj (patinat) și este ușor bombată.
Are în conținut făclia științei, pe care apare în partea de sus
o carte deschisă, iar la partea de jos o eșarfă pe care este
înscris „ALMA MATER”. Între ele este montat un scut cu
tricolorul. Aceste elemente sunt suprapuse pe o cunună de
formă ovală, care are în partea stângă frunze de stejar, iar în
partea dreaptă lauri.
Cununa se încheie la partea superioară cu o coroană de
raze, iar la partea inferioară cu o legătură în formă de fundă.
b) Insigna de absolvent al Academiei de Poliție
Se confecționează din aliaj (patinat) și este ușor bombată.
Pe margini este prevăzută cu o cunună care are în partea
stângă frunze de stejar, iar în partea dreaptă lauri.
În interiorul cununii se află aplicat un scut încadrat la partea
superioară de inscripția „ACADEMIA DE POLIȚIE”, iar la partea
inferioară „ALEXANDRU IOAN CUZA”.
Pe scut se află dispusă o acvilă care are o cruce în cioc, o
sabie în gheara dreaptă și o ramură de măslin în cea stângă.
Pe pieptul acvilei este dispusă o balanță cu talerele în
echilibru.

ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

HOTĂRÂREA
din 21 februarie 2008,
definitivă la 21 mai 2008,

în Cauza Pappszasz împotriva României
(Cererea nr. 25.920/05)
În Cauza Pappszasz împotriva României,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Boštjan M. Zupančič,
președinte, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre,
judecători, și Santiago Quesada, grefier de secție,
după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 31 ianuarie 2008,
pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această dată:
PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 25.920/05)
îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestui
stat, doamna Ana Clara Ileana Pappszasz (reclamanta), a
sesizat Curtea la data de 25 mai 2005 în temeiul art. 34 din

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale (Convenția).
2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul
său, domnul R.H. Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
3. La data de 27 februarie 2006, Curtea a hotărât să îi
comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

din Convenție, aceasta a hotărât să se analizeze în același timp
admisibilitatea și fondul cauzei.

aceasta observă că el nu este afectat de niciun alt motiv de
inadmisibilitate și de aceea îl declară admisibil.
B. Asupra fondului

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei
4. Reclamanta s-a născut în anul 1925 și locuiește la
Târgu Mureș.
5. În anul 1960, bunul imobil situat în Cluj-Napoca,
Str. Bisericii Ortodoxe nr. 18, compus din două corpuri de clădire
și din terenul aferent în suprafață de 2.027 m2, ce aparținuse
părinților săi, a făcut obiectul unei confiscări.
6. La data de 28 aprilie 2000, în urma unei acțiuni în
revendicare imobiliară, reclamanta a obținut o hotărâre definitivă
ce constata lipsa unui titlu al statului asupra bunului respectiv și
dispunea ca autoritățile să i-l restituie în calitate de
moștenitoare. Instanțele au dispus și înscrierea dreptului de
proprietate al reclamantei în cartea funciară a imobilului.
7. În ciuda recunoașterii judiciare definitive a dreptului său
de proprietate, reclamanta s-a văzut în imposibilitatea de a
recupera întregul său bun, deoarece, în temeiul Legii
nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor
imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului,
cu modificările ulterioare, la datele de 19 decembrie 1996 și
27 ianuarie 1997, statul vânduse apartamentele nr. 3 și 5 din
imobilul în discuție, precum și suprafața de 200 m2 de teren
aferentă acestor apartamente unor terți care le ocupau în
calitate de chiriași.
8. În anul 2002, reclamanta a solicitat instanțelor să constate
nulitatea vânzării apartamentelor respective. Ea arăta că
confiscarea imobilului era ilegală și că, în momentul vânzării,
cumpărătorii fuseseră de rea-credință.
9. La finalul procedurii, prin decizia din data de 8 decembrie
2004, Curtea de Apel Cluj, confirmând lipsa titlului statului în
momentul vânzării, a respins acțiunea reclamantei pe motivul
că, în momentul vânzării, cumpărătorii fuseseră de
bună-credință și a obligat reclamanta să le plătească pârâților
cheltuieli de judecată. Curtea de apel nu a acordat nicio
despăgubire reclamantei.
II. Dreptul și practica internă pertinente
10. Prevederile legale și jurisprudența internă relevante sunt
descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României ([GC],
nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, pp. 250—256, §§ 31—33), Străin
și alții împotriva României (nr. 57.001/00, CEDO 2005—VII,
§§ 19—26), Păduraru împotriva României (nr. 63.252/00,
§§ 38—53, 1 decembrie 2005) și Tudor împotriva României
(nr. 29.035/05, §§ 15—20, 17 ianuarie 2008).
ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1
11. Reclamanta susține că imposibilitatea de a recupera
proprietatea celor două apartamente vândute de stat i-a încălcat
dreptul la respectarea bunurilor sale, astfel cum este acesta
recunoscut de art. 1 din Protocolul nr. 1:
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea
bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât
pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege
și de principiile generale ale dreptului internațional.
Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de
a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a
reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții sau a
amenzilor.”
A. Asupra admisibilității

12. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit
neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte,

13. Guvernul își reiterează argumentele prezentate în cauze
similare anterioare.
14. Reclamanta consideră că a fost lipsită de facto de bunul
său, de care nu se poate folosi din cauza vânzării sale de către
stat unor terți. În plus, ea nu a primit până în prezent nicio
despăgubire pentru această privare.
15. Curtea a hotărât deja că zădărnicirea dreptului de
proprietate al reclamanților asupra bunurilor lor vândute de stat
terților care le ocupau în calitate de chiriași, combinată cu
absența unei despăgubiri corespunzătoare valorii bunului, este
incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor lor, garantat de
art. 1 din Protocolul nr. 1 (Străin, menționată mai sus, §§ 39, 43
și 59; Porteanu împotriva României, nr. 4.596/03, § 35,
16 februarie 2006).
16. În speță, Curtea nu distinge niciun motiv de a se abate de
la cauzele menționate mai sus. Vânzarea de către stat a bunului
reclamantei continuă și astăzi să o împiedice pe aceasta să își
exercite dreptul de proprietate recunoscut printr-o hotărâre
definitivă. Curtea consideră că o astfel de situație echivalează cu
o lipsire de proprietate de facto și observă că această situație
persistă de mai mult de 7 ani, în lipsa oricărei despăgubiri.
17. Curtea reamintește că, la data evenimentelor, în dreptul
intern nu exista un remediu eficient care i-ar fi putut oferi
reclamantei o despăgubire pentru această privare (Străin,
menționată mai sus, §§ 23, 26—27, 55—56; Porteanu,
menționată mai sus, §§ 23—24 și 34—35). În plus, Curtea
observă că, până în prezent, Guvernul nu a demonstrat că
sistemul de despăgubire pus la punct în luna iulie 2005 prin
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și
justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și
completările ulterioare, le-ar permite beneficiarilor acestei legi
să încaseze, conform unei proceduri și unui calendar previzibile,
o despăgubire corespunzătoare valorii de piață a bunurilor de
care au fost lipsiți. În ceea ce o privește pe reclamantă,
prevederile procedurale prevăzute de aceste legi, în special
termenele fixate pentru depunerea cererilor de restituire, sunt
un obstacol în calea obținerii de către reclamantă a unei
despăgubiri în temeiul acestor legi, odată ce efectivitatea și
eficacitatea acestora vor fi demonstrate.
18. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1.
II. Asupra aplicării art. 41 din Convenție
19. Conform art. 41 din Convenție:
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției
sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți
contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a
consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă
este cazul, o reparație echitabilă.”
A. Prejudiciu
a) Prejudiciu material

20. În ceea ce privește prejudiciul material, reclamanta
solicită în principal restituirea celor două apartamente vândute
de stat unor terți și a terenului aferent acestor apartamente. În
cazul în care statul nu ar putea să le restituie, reclamanta solicită
o sumă echivalentă cu valoarea de piață a bunului, pe care ea
o evaluează la 183.000 euro (EUR). Reclamanta își sprijină
evaluarea pe opinia unei societăți imobiliare.
21. Guvernul contestă evaluarea imobilului efectuată de
reclamantă, subliniind că reclamanta nu a depus o expertiză
pentru a-și susține estimarea prețului bunurilor în litigiu. Conform
raportului de expertiză transmis de Guvern, valoarea de piață a
celor două apartamente și a terenului aferent se ridică la
137.752 EUR.
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22. Curtea reamintește că a constatat încălcarea art. 1 din
Protocolul nr. 1 la Convenție din cauza vânzării de către stat a
bunurilor reclamantei către terți de bună-credință anterior
confirmării definitive în justiție a dreptului de proprietate al
reclamantei, combinată cu absența totală a despăgubirii.
23. Curtea apreciază, în circumstanțele speței, că restituirea
bunurilor litigioase, astfel cum a fost dispusă prin hotărârea
definitivă din data de 28 aprilie 2000, ar repune-o pe reclamantă,
pe cât posibil, într-o situație echivalentă cu cea în care s-ar fi
aflat dacă exigențele art. 1 din Protocolul nr. 1 nu ar fi fost
încălcate.
24. Dacă statul pârât nu procedează la o astfel de restituire
în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei
hotărâri, Curtea hotărăște că acesta va trebui să îi plătească
reclamantei, cu titlu de daune materiale, o sumă care să
corespundă valorii actuale a bunurilor.
25. Ținând cont de expertiza transmisă de Guvern, precum
și de informațiile de care dispune cu privire la prețurile de pe
piața imobiliară locală, Curtea estimează valoarea de piață
actuală a bunului la suma de 150.000 EUR.
26. Prin urmare, statuând în echitate, așa cum prevede
art. 41 din Convenție, Curtea îi acordă reclamantei suma de
150.000 EUR.
b) Prejudiciu moral

27. Reclamanta solicită și repararea prejudiciului moral
pentru suferința îndurată din cauza nerestituirii bunurilor sale și
lasă la aprecierea Curții stabilirea cuantumului despăgubirilor.
Arătând că, în temeiul deciziei din data de 8 decembrie 2004, ea
a fost obligată să le plătească cumpărătorilor apartamentelor în
litigiu sume cu titlu de cheltuieli de judecată, reclamanta susține
că faptul că i s-a impus o astfel de obligație, în timp ce încerca
să obțină executarea unei hotărâri care îi recunoștea dreptul de
proprietate asupra apartamentelor în discuție, i-a produs un „șoc
teribil”.
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28. Guvernul contestă existența unei legături de cauzalitate
între încălcarea pretinsă și prejudiciul moral pe care îl pretinde
reclamanta.
29. Curtea consideră că zădărnicirea dreptului de proprietate
al reclamantei asupra apartamentelor în litigiu vândute de stat
unor terți, combinată cu lipsa totală de despăgubire, pentru mai
mult de 7 ani, a condus la o încălcare gravă a dreptului
reclamantei la respectarea bunurilor sale, încălcare pentru care
suma de 2.000 EUR ar reprezenta o reparație echitabilă a
prejudiciului moral suferit.
30. În ceea ce privește sumele pe care reclamanta le-a
achitat cumpărătorilor celor două apartamente cu titlu de
cheltuieli de judecată, Curtea observă că reclamanta le-a inclus
în suma pe care o solicită cu titlu de costuri și cheltuieli. Prin
urmare, această cerere va fi analizată în rubrica de mai jos.
B. Costuri și cheltuieli

31. Reclamanta solicită, prezentând documente justificative,
suma de 1.783 EUR pentru cheltuielile de judecată angajate în
fața instanțelor interne, și anume 783 EUR pentru onorariile de
avocat și 1.000 EUR reprezentând suma pe care a fost obligată
să le-o plătească cumpărătorilor apartamentelor în litigiu cu titlu
de cheltuieli de judecată.
32. Guvernul nu se opune rambursării cheltuielilor, cu
condiția să fie justificate, necesare și rezonabile.
33. Conform jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate
obține rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în
măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea și caracterul
rezonabil. În speță, ținând cont de elementele aflate în posesia
sa și de criteriile menționate mai sus, Curtea consideră
rezonabilă suma de 1.600 EUR pentru acoperirea costurilor și
cheltuielilor referitoare la procedura națională și i-o acordă
reclamantei.
C. Dobânzi moratorii

34. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se
bazeze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal a Băncii
Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

P E N T R U A C E S T E M O T I V E,

În unanimitate,
C U R T E A:

1. declară cererea admisibilă;
2. hotărăște că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1;
3. hotărăște:
a) că statul pârât trebuie să îi restituie reclamantei apartamentele nr. 3 și 5 din casa situată în Cluj-Napoca, Str. Bisericii
Ortodoxe nr. 18, și terenul aferent în suprafață de 200 m2, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri,
conform art. 44 § 2 din Convenție;
b) că, în lipsa unei astfel de restituiri, statul pârât trebuie să îi plătească reclamantei, în același termen de 3 luni, suma de
150.000 EUR (una sută cincizeci mii euro), cu titlu de daune materiale;
c) că, în orice caz, statul pârât trebuie să îi plătească reclamantei, în același termen de 3 luni, următoarele sume:
(i) 2.000 EUR (două mii euro), cu titlu de daune morale;
(ii) 1.600 EUR (una mie șase sute euro), cu titlu de costuri și cheltuieli;
d) ca la sumele menționate mai sus să se adauge orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit și ca sumele
respective să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plății;
e) ca, începând de la expirarea termenului menționat mai sus și până la efectuarea plății, aceste sume să se majoreze cu
o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilității de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene aplicabilă în această
perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;
4. respinge cererea de reparație echitabilă în rest.
Întocmită în limba franceză, ulterior fiind comunicată în scris la data de 21 februarie 2008, în aplicarea art. 77 §§ 2 și 3 din
Regulament.
Boštjan M. Zupančič,
președinte

Santiago Quesada,
grefier
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ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind dispunerea radierii din Registrul general
al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale
EASY LEASING IFN — S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al
instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale EASY LEASING IFN —
S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind
instituțiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 12 din 27 mai 2010, precum și
respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a
României și al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru
numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:
Articol unic. — Se dispune radierea din Registrul general al instituțiilor
financiare nebancare a Societății Comerciale EASY LEASING IFN — S.A., cu
sediul în municipiul Constanța, str. Havana nr. 10, județul Constanța, înregistrată
la registrul comerțului sub nr. J13/2287/29.07.2003, cod unic de înregistrare
nr. 15628071, înscrisă în Registrul general al instituțiilor financiare nebancare la
secțiunea h) „Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-14-080196.
Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 2 iulie 2010.
Nr. 642.
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