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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 781/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 decembrie 2011, doamna Alexandru Niculina,
judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare
a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 noiembrie 2011.
Nr. 837.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 782/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 decembrie 2011, domnul Florea Gheorghe,
judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare
a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 25 noiembrie 2011.
Nr. 838.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 783/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 decembrie 2011, doamna Rădulescu Veronica,
judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare
a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 25 noiembrie 2011.
Nr. 839.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 decembrie 2011, doamna Marta Elena Daniela,
judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare
a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 25 noiembrie 2011.
Nr. 843.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate
a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor
finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111,
cu următorul cuprins:
„Art. 111. — (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată
nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele
operaționale finanțate din instrumente structurale.
(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie
să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul
proiectelor finanțate din instrumente structurale.
(3) În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menționate la
alin. (1), beneficiarii au obligația depunerii, ca anexă a fiecărei
cereri de rambursare, a unei declarații pe propria răspundere
privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de
organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală.

(4) Organul fiscal competent din subordinea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală are obligația certificării
declarației menționate la alin. (3) în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei
solicitări în acest sens, însoțită de documentele justificative
necesare.
(5) În cazuri temeinic justificate se pot aproba excepții de la
prevederile alin. (1) prin hotărâre a Guvernului.”
2. La articolul 12, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii;”.
Art. II. — (1) Prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului
nr. 759/2007 se aplică proiectelor depuse după data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, prin ordin al
ministrului afacerilor europene, se aprobă instrucțiunile de
aplicare destinate autorităților de management.
Art. III. — Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu
1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 9 noiembrie 2011.
Nr. 1.135.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 849/30.XI.2011

5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind desființarea Spitalului de Boli Infecțioase Singureni aflat în rețeaua sanitară
a Consiliului Județean Giurgiu
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă desființarea Spitalului de Boli
Infecțioase Singureni, unitate sanitară publică cu paturi, cu
personalitate juridică, cu sediul în comuna Singureni, județul
Giurgiu, al cărui management a fost preluat de Consiliul
Județean Giurgiu.
(2) Desființarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează
prin preluarea structurii medicale în cadrul Spitalului Județean
de Urgență Giurgiu, unitate sanitară publică cu paturi, cu
personalitate juridică, cu sediul în municipiul Giurgiu,
str. București nr. 82, al cărui management a fost preluat de
Consiliul Județean Giurgiu.
Art. 2. — Structura organizatorică a Spitalului Județean de
Urgență Giurgiu, rezultată în urma reorganizării prevăzute la
art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al președintelui
Consiliului Județean Giurgiu, cu avizul Ministerului Sănătății, în
condițiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 3. — (1) Personalul de specialitate medico-sanitar,
auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ și de întreținere
care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare
prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Căminul pentru
Persoane Vârstnice Singureni, cu respectarea prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru serviciile sociale, de Spitalul Județean de
Urgență Giurgiu, cu încadrarea în normativul de personal stabilit
potrivit prevederilor legale în vigoare, sau, după caz, se
redistribuie la alte unități sanitare.

(2) Preluarea personalului se realizează, în condițiile legii, cu
menținerea drepturilor și obligațiilor avute.
Art. 4. — Patrimoniul Spitalului de Boli Infecțioase Singureni,
stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la data predăriipreluării însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de
rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de
execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte
anexe inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit
normelor în vigoare, se preia de către Căminul pentru Persoane
Vârstnice Singureni, prin protocol de predare-preluare.
Art. 5. — Aparatura medicală se redistribuie la Spitalul
Județean de Urgență Giurgiu care a preluat structura medicală.
Art. 6. — La data expirării termenului prevăzut la art. 2, la
anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru
aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la
autoritățile administrației publice locale care au desfășurat fazepilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru
care se menține managementul asistenței medicale la
autoritățile administrației publice locale și la Primăria
Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu
paturi pentru care se transferă managementul asistenței
medicale către autoritățile administrației publice locale și către
Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările și
completările ulterioare, la rubrica „Județul Giurgiu”, numărul
curent 170 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat

București, 16 noiembrie 2011.
Nr. 1.140.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării
potențialelor infrastructuri critice naționale și privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea
pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului de criticitate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă pragurile critice aferente criteriilor
intersectoriale ce stau la baza identificării potențialelor
infrastructuri critice naționale, prevăzute în anexa nr. 1*).
Art. 2. — Se aprobă Metodologia pentru aplicarea pragurilor
critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului de
criticitate, prevăzută în anexa nr. 2*).
Art. 3. — Identificarea și desemnarea infrastructurilor critice
naționale se realizează etapizat potrivit schemei logice
prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. — Autoritățile publice responsabile prevăzute în anexa
nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind
identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, răspund de
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, potrivit competențelor.
Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
București, 16 noiembrie 2011.
Nr. 1.154.

*) Anexele nr. 1 și 2 se comunică instituțiilor interesate, fiind clasificate potrivit legii.
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ANEXA Nr. 3*)

SCHEMA LOGICĂ

privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice naționale conform etapelor prevăzute în anexa nr. 2
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare
privind concursul public de oferte — Runda nr. 75/2011
În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale și al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în
calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile
Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru
concesionarea de activități miniere de explorare în perimetrele
aprobate potrivit prezentului ordin.
Art. 2. — Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea
de activități de explorare privind concursul public de oferte —
Runda nr. 75/2011, inclusiv coordonatele topo-geodezice și
resursa minerală, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Ofertele redactate în limba română vor fi
depuse, în original și în copie, potrivit legii, la sediul Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale din municipiul București,
str. I.D. Mendeleev nr. 36—38, sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei
de-a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului
ordin.
Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice române sau străine
interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42—45
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
ulterioare, următoarele documente și informații:
I. plic exterior:
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declarație de participare, semnată și ștampilată de
ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde
angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea
perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din
anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 și coordonatele topogeodezice, așa cum au fost publicate, precum și asumarea
răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din ofertă.
Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor
coordonate topo-geodezice decât cele publicate în conformitate
cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai
proceda la deschiderea plicului interior;
b) declarație cuprinzând date și informații privind ofertantul,
respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare,
capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția,
telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se
vor face comunicările;
c) copii certificate pentru conformitate de pe actul constitutiv
și certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul
registrului comerțului, în termen de valabilitate, în original sau
copie legalizată;
e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse
în Fondul Geologic Național și/sau în Fondul Național de
Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în
cazul utilizării de date și informații publice referitoare la resurse
minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor
incluse în Fondul Geologic Național și/sau în Fondul Național
de Resurse/Rezerve Minerale, utilizate la elaborarea ofertei,
respectiv factura emisă de Agenția Națională pentru Resurse
Minerale și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare,
precum și acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor
și informațiilor geologice încheiat între ofertant și Agenția
Națională pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată,
cuprinzând următorii indicatori economici exprimați în procente:
lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut
și rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic
solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt
indicator decât cei menționați nu se ia în considerare;
h) certificate constatatoare/adeverințe, în original sau copie
legalizată, emise de autoritățile/instituțiile publice care
administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor
pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și
bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru
întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de
cercetare geologică și memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul
ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru
Resurse Minerale; sau
— documentație privind dotarea tehnică a ofertantului, care
va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele
specifice activităților miniere de cercetare geologică deținute de
ofertant și titlul deținerii acestora, precum și personalul
ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific
activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea
activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul
ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția
Națională pentru Resurse Minerale; sau
— copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea
tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea
lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care
urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și
ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând
prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în
curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit
obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea
îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică
proprie.
Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai
pentru unul din cele 3 cazuri prezentate anterior.
În situația în care un operator economic depune oferte pentru
mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin,
originalele prevăzute la lit. d), g) și h) vor fi prezentate în oferta
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aflată pe poziția superioară din listă. Pentru celelalte oferte se
prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu
specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
Documentele prevăzute la lit. d), g) și h) se vor prezenta în
termen de valabilitate la data depunerii ofertei.
B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va
cuprinde documentele și informațiile prevăzute la pct. A. lit. a),
b), e), f) și i), precum și următoarele:
a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor
prevăzuți la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii
minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
b) raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta
îndosariate, cu paginile numerotate și filă finală;
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice
române, cât și străine, conține oferta propriu-zisă,
respectiv:
a) programul de explorare propus;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus și proiectul tehnic de refacere
a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări,
defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative
corespunzătoare acestora.
Art. 5. — (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din
Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage
descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea
plicului interior.
(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage
descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele
pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
Art. 6. — (1) În vederea formulării ofertelor, Agenția Națională
pentru Resurse Minerale pune la dispoziția persoanelor juridice

interesate date și informații geologice existente în Fondul
Geologic Național și/sau în Fondul Național de Resurse/Rezerve
Minerale.
(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face,
conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,
cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu
respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile
clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării
de către solicitant a tarifelor pentru consultarea și utilizarea de
date și informații din Fondul Geologic Național referitoare la
resurse minerale, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind
aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția
Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi
lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.
Art. 8. — (1) Organizarea și desfășurarea concursului public
de ofertă pentru concesionarea de activități de explorare se
realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea
Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare a capacității financiare,
capacității tehnice, programului de explorare și a proiectului
tehnic de refacere a mediului, precum și datele-limită ale
evaluării ofertelor și cea a declarării câștigătorului pot fi obținute
gratuit de participanții la concursul public de ofertă de la sediul
Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.
(3) Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96,
021 317.00.18, 021 317.00.94, sau 021 317.00.95.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la
data publicării.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Alexandru Pătruți
București, 20 octombrie 2011.
Nr. 221.
ANEXĂ

L I S TA

perimetrelor pentru concesionare de activități de explorare privind concursul public de oferte
Runda nr. 75/2011
Nr.
crt.

Denumirea perimetrului

0

1

1.

Corbii Mari

Coordonate
X

Y

Suprafața
km2

Județul

Substanța

2

3

4

5

6

338623
339288
339377
339403
339338
339138
339048
339065
339001
338654
338572
338260
338007

540758
541313
541633
541825
541858
541866
542016
542209
542470
542228
542320
542034
541444

1,358

Dâmbovița

nisip și pietriș
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0

2.

3.

4.

5.

1

Dealul Lipova

Vârghiș

Valea Oii

Talomir Bodoc

cu exceptarea
perimetrului

6.

7.

8.

9.

Săcășeni F1503

Tarcea

Valea Rugului

Podu de Sus

2

3

4

5

6

516730

247114

0,362

Arad

granodiorit

516760

247460

516588

248003

516163

247661

516193

247240

516160

539200

0,625

Covasna

516160

539760

calcar industrial și
de construcție

515650

540000

515200

539850

515200

539300

405670

752430

0,453

Tulcea

granit

405185

752420

405163

751609

405161

751526

405670

751500

496650

566400

0,880

Covasna

496800

568000

apă minerală
naturală

496400

568000

495900

566400

496679

567704

496684

567903

496484

567908

496479

567709

668310

318576

0,250

Satu Mare

apă geotermală

668310

319076

667810

319076

667810

318576

669908

291886

9,665

Bihor

apă geotermală

668504

290900

666076

292525

667213

294252

670517

294064

453800

294000

2,500

Caraș-Severin

andezit

453800

295000

451300

295300

451300

294300

414556

496136

1,771

Argeș

lignit

414753

496425

414882

496421

414839

496852

414889

497166

415296

497384

415267

497611

415449

498080

414106

498055

414097

496176
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0

1

10.

Cârnecea

11.

Băltița Mănești

12.

13.

14.

15.

16.

Zegujani Florești

Poiana

Dealu Cheii

Băile Herculane —
Șapte Izvoare
Calde dreapta

Pucioasa-Glodeni

2

3

4

5

6

418200
418200
417200
417200
372766
372912
372418
372031
371766
371920
371419
371138
370652

237000
238000
238000
237000
567829
568111
568331
568803
568972
569258
569676
569565
568822

1,000

Caraș-Severin

apă minerală
naturală

1,794

Prahova

nisip și pietriș

370819

568293

371071

568111

371376

568390

368050

335020

1,170

Mehedinți

lignit

368240

334970

369000

335500

368100

336300

367300

336000

341825

550452

1,970

Dâmbovița

nisip și pietriș

342450

551750

340625

552524

340625

551575

341295

550948

341684

550825

341595

550522

394600

293600

1,220

Caraș-Severin

394600

294200

calcar, minereu de
mangan

393400

294200

392400

294000

392400

293600

384500

298270

1,675

Caraș-Severin

383640

298270

apă minerală
terapeutică

383395

298075

382993

298370

382996

297847

383015

297809

382998

297128

384509

297125

396723

534504

3,090

Dâmbovița

397477

537234

apă minerală
naturală

396585

537507

395609

534143

396125

533993

396147

534363
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GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DECIZIE
pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a
Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică
bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale
În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011,
Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor d e c i d e:
Art. 1. — Se aprobă Normele privind mecanismul de
transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare
a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute
în anexa nr. 1, precum și Formularul pentru raportarea
persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică

bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor
internaționale, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
decizie.
Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
București, 10 noiembrie 2011.
Nr. 1.426.

ANEXA Nr. 1

NORME

privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Art. 1. — (1) Prezentele norme reglementează mecanismul
de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor
prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a
sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către
persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 din Normele
privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a
sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 603/2011, denumite în continuare entități raportoare.
(3) Forma și conținutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt
prevăzute în anexa nr. 2 la decizie.
Art. 2. — (1) Rapoartele se transmit de îndată, în format
tipărit, pe suport hârtie sau electronic.

(2) Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi:
a) depunerea la registratura Oficiului;
b) prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu
confirmare de primire;
c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa
http://www.raportare.onpcsb.ro
(3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail
nesecurizat.
Art. 3. — (1) În condițiile identificării unor omisiuni sau erori
în raportul inițial transmis Oficiului, entitățile raportoare
întocmesc de îndată un raport rectificativ care înlocuiește
raportul inițial și care conține la rubrica „Observații” următoarele:
a) datele de identificare ale raportului inițial și expunerea
motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situația
unor omisiuni;
b) datele de identificare ale raportului inițial și operațiunile
corectate, în situația unor erori. În această situație, raportul va
conține și înregistrările care erau corecte în versiunea inițială.
(2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform
dispozițiilor art. 2.
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ANEXA Nr. 2

F O R M U L A R1)

pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri
în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
CAPITOLUL I
Informații generale de identificare a entității raportoare
I.1. Informații generale
Data întocmirii .........................................................

Numărul de înregistrare la emitent
..............................

Tipul entității raportoare .................................................................................................................................................................
Actul normativ prin care s-a instituit sancțiunea ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
I.2. Entitate raportoare
Date de identificare:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Forma juridică de organizare .........................................................................................................................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului .....................................................................................................................................
Cod unic de înregistrare
(CUI) .....................................................................................................................................................
Cod de identificare fiscală (CIF) ....................................................................................................................................................
Sediul social:
Județul ..................................................................................

Localitatea ..................................................................................

Strada ......................................................................................................................

Nr. .........................

Sectorul ................

Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Județul .....................................................................................

Localitatea ...............................................................................

CAPITOLUL II
Date de identificare ale persoanelor desemnate
II. A. Persoana juridică
Date de identificare:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Forma juridică de organizare .........................................................................................................................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor ...............................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Cod unic de înregistrare (CUI) .............................................................................................................
Cod de identificare fiscală (CIF) ..........................................................................................................
Locul înregistrării — pentru persoane juridice străine:
Țara .........................................................................................

1) Completarea

rubricilor se face după caz.

Localitatea ...............................................................................
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Sediul social:

Țara .......................................................

Județul ...................................................

Strada .......................................................................................................................

Localitatea .............................................
Nr. .........................

Sector .................

Date de identificare ale reprezentantului legal:
Numele ............................................................................................
Tipul documentului de identitate ................................................
Emis la data de ...................................................

Prenumele .......................................................................

Seria .................................

Nr. ...........................................

Autoritatea emitentă .....................................................................................

Cod numeric personal ...................................................................................................................................................................
II.B. Persoana fizică
Date de identificare:
Numele ....................................................................................................
Data nașterii ........................................................

Locul nașterii ................................................................................................

Cetățenia .................................................................................................
Tipul documentului de identitate ................................................
Emis la data de ...................................................

Prenumele ...............................................................
Rezident/Nerezident ................................................

Seria .................................

Nr. ...........................................

Autoritatea emitentă .....................................................................................

Cod numeric personal ...................................................................................................................................................................
Domiciliul sau reședința:
Țara .......................................................

Județul ...................................................

Strada .......................................................................................................................

Localitatea .............................................
Nr. .........................

Sectorul ...............

CAPITOLUL III
Informații despre contracte/tranzacții care fac obiectul raportării
Tipul contractului/tranzacției ..........................................................................................................................................................
Numărul de înregistrare și data încheierii contractului/tranzacției .................................................................................................
Părțile contractului/tranzacției .......................................................................................................................................................
Valoarea totală a contractului/tranzacției (în cifre și litere) ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Valabilitatea contractului ...............................................................................................................................................................

CAPITOLUL IV
Informații despre conturile și subconturile care fac obiectul raportării
Tipul conturilor .......................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Nr. total conturi ..........................................

Detalii despre conturi și subconturi:
Conturi ...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Subconturi ...........................................................................
Valute ..................................................................................
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CAPITOLUL V
Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II
V.1. Persoană juridică
Date de identificare:

Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Forma juridică de organizare .........................................................................................................................................................
Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor ...............................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Cod unic de înregistrare (CUI) .............................................................................................................
Cod de identificare fiscală (CIF) ..........................................................................................................
Sediul:
Țara .......................................................

Județul ...................................................

Strada .......................................................................................................................

Localitatea .............................................
Nr. .........................

Sector .................

V.2. Persoană fizică
Date de identificare:
Numele ............................................................................................
Tipul documentului de identitate ................................................
Emis la data de ...................................................

Prenumele .......................................................................

Seria .................................

Nr. ...........................................

Autoritatea emitentă .....................................................................................

Cod numeric personal ...................................................................................................................................................................
Domiciliul:
Țara .......................................................

Județul ...................................................

Strada .......................................................................................................................

Localitatea .............................................
Nr. .........................

Sector .................

CAPITOLUL VI
Informații privind bunurile care fac obiectul raportării
Tipul de legătură ............................................................................................................................................................................
Valoarea totală a bunurilor ............................................................................................................................................................
Valuta ............................................................................................................................................................................................
CAPITOLUL VII
Descrierea circumstanțelor relevante
Descrierea oricăror circumstanțe relevante ..................................................................................................................................
CAPITOLUL VIII
Semnături

Semnătura autorizată
..................................................
(numele, prenumele și funcția)

Ștampila
..........................
Întocmit
..................................................
(numele, prenumele și telefonul)
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NOTĂ

privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate
și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008
privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
1. Completarea de către entitățile raportoare a rubricilor
Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților
desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și
completările ulterioare, se face după caz.
2. La cap. II, sintagma „persoane desemnate” este folosită în
sensul dispozițiilor art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,
reprezentând guvernele statelor, entitățile nestatale sau
persoanele care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.
3. La cap. VI:
a) prin „bun” se înțelege: orice tehnologie sau produs purtător
de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop,
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corporal ori necorporal, care aparține sau este deținut ori se află
sub controlul unor persoane sau entități desemnate ori care este
interzis la import sau export din și către o anumită destinație;
sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice
și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, așa cum
noțiunea este definită prin dispozițiile art. 2 lit. c) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările
ulterioare;
b) la rubrica „Tipul de legătură” se fac precizări în ceea ce
privește dreptul de proprietate, posesia, folosința sau dreptul de
dispoziție asupra bunului ce face obiectul raportării.
4. La cap. VIII, prin sintagma „semnătură autorizată” se
înțelege
semnătura/semnăturile
persoanei/persoanelor
învestite, conform legislației incidente, cu autoritatea de a
reprezenta oficial entitatea raportoare în relațiile cu terții.

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849/30.XI.2011 conține 16 pagini.

Prețul: 3,20 lei

&JUYDGY|528109]
ISSN 1453—4495

