
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 186 (XXX) — Nr. 1058 Joi, 13 decembrie 2018

S U M A R

Nr. Pagina Nr. Pagina

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

78. — Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea

Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea

componenței nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaților .................................................. 2

82. — Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea

Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea

componenței nominale a comisiilor permanente ale 

Camerei Deputaților .................................................. 2

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

107. — Ordonanță de urgență privind modificarea și

completarea unor acte normative, precum și pentru 

prorogarea unor termene .......................................... 3–4

961. — Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice a

bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând

domeniului public al statului și aflat în administrarea

Gărzii Forestiere București, precum și pentru

actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile

aflate în domeniul public al statului și în administrarea

Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii Forestiere

București, instituții publice aflate în subordinea

Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa

nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării ...... 5–6

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

307. — Decizie privind constatarea încetării de drept a

raportului de serviciu al domnului Ioniță Mircea,

inspector guvernamental în cadrul Secretariatului 

General al Guvernului ................................................ 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 

S.M.Ap.-126. — Ordin al șefului Statului Major al Apărării

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei
unor soldați și gradați profesioniști din Ministerul 

Apărării Naționale ...................................................... 7

M.213.— Ordin al ministrului apărării naționale privind

conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui 

preot militar din Ministerul Apărării Naționale ............ 8

M.214.— Ordin al ministrului apărării naționale privind

conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor

maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării 

Naționale .................................................................... 8

2.495. — Ordin al ministrului muncii și justiției sociale privind

aprobarea Listei ocupațiilor elementare pentru care se 

pot organiza programe de calificare de nivel 1 .......... 9

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE

ÎN COMUNICAȚII

1.062. — Decizie privind modificarea și completarea Deciziei

președintelui Autorității Naționale pentru Administrare

și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind 

stabilirea tarifului de utilizare a spectrului .................. 10–15

1.069. — Decizie privind utilizarea unor resurse de numerotație 

geografice și în afara ariei corespunzătoare ................ 15–16



A C T E  A L E  C A M E R E I  D E P U T A Ț I L O R

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 

pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei

Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților

nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a

comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din

23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică după cum urmează:

— doamna deputat Șarapatin Elvira, aparținând Grupului

parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile

omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia

pentru învățământ, știință, tineret și sport, în calitate de membru,

în locul domnului deputat Tîlvăr Angel;

— domnul deputat Vîlceanu Dan, aparținând Grupului

parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru afaceri europene

la Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, în

calitate de membru;

— doamna deputat Mareș Mara, aparținând Grupului

parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru egalitate de

șanse pentru femei și bărbați la Comisia pentru afaceri

europene, în calitate de membru.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

FLORIN IORDACHE

București, 12 decembrie 2018.

Nr. 78.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 

pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei

Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților

nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a

comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din

23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică după cum urmează:

— domnul deputat Todor Adrian, aparținând Grupului

parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învățământ,

știință, tineret și sport la Comisia pentru apărare, ordine publică

și siguranță națională, în calitate de membru;

— doamna deputat Hărătău Elena, aparținând Grupului

parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile

omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia

pentru învățământ, știință, tineret și sport, în calitate de

membru.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

FLORIN IORDACHE

București, 12 decembrie 2018.

Nr. 82.
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O R D O N A N Ț E  Ș I  H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea 

unor termene

Prin Programul de guvernare 2017—2020, Guvernul României s-a angajat că toți salariații din sistemul public vor beneficia

de indemnizație de vacanță sau primă de vacanță, după caz, sub forma unui voucher de vacanță. 

Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017—2020 anterior citat, „măsurile urmărite de Guvern vor

conduce la creșterea numărului de locuri de muncă și astfel la păstrarea forței de muncă în România”. Astfel, obiectivul Guvernului

este să oprească „exodul forței de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României”, stimulând

acest domeniu prin acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din sistemul public.

Acordarea în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018 a indemnizațiilor de vacanță sau a primelor de vacanță, după

caz, sub forma voucherelor de vacanță, în valoare de 1.450 lei, s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei

turismului din România, precum și încurajarea unui număr de 1,2 milioane de români, angajați ai instituțiilor de stat sau ai societăților

în care statul este acționar unic sau majoritar, să își petreacă concediile în țară.

Această măsură a condus în acest an la încasări și cifre record cu privire la numărul de turiști. 

Potrivit Institutului Național de Statistică, România a înregistrat anul acesta o creștere de 4,1% în primul semestru a

numărului de turiști în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Acest aspect se datorează în principal voucherelor de

vacanță, potrivit analizelor financiare comunicate și de mediul privat.

De altfel, un efect complementar al acestei măsuri a fost creșterea numărului de solicitări de autorizare a unităților de

cazare. La nivel național, creșterea a fost de 10% comparativ cu primele nouă luni ale acestui an.

Pentru că este o măsură care și-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca această măsură să fie prelungită pentru

minimum următorii doi ani.

Aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, prin acordarea

voucherelor de vacanță cu un nivel maxim al sumei de șase salarii minime brute pe țară garantate în plată pentru un angajat, sau

a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările

ulterioare, prin care salariații din sistemul bugetar beneficiază de o indemnizație de vacanță la nivelul unui salariu de bază minim

brut pe țară, garantat în plată, va conduce la un impact negativ semnificativ asupra bugetului de stat și, implicit, a bugetelor locale,

în contextul creșterilor salariale deja produse, precum și al majorării salariului minim pe economie.

În aceste condiții, exigențele menținerii echilibrului bugetar pot impune sistarea acordării acestor drepturi, cu consecințe

negative atât asupra drepturilor salariaților, cât și asupra întregii industrii a turismului românesc.

Măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2020, prin

aplicarea în continuare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la acordarea

voucherelor personalului plătit din fonduri publice, reduce impactul negativ sus-menționat.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare,

aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, s-a înființat Centrul Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate

juridică organizată la nivel de direcție generală, prin schimbarea denumirii Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea

activității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a posturilor și personalului aferent acestei activități de la

aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de

la Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză. Achizițiile de echipamente, bunuri și servicii

din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor se realizează centralizat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru toate

instituțiile prevăzute la art. 1, cu excepția echipamentelor pentru tehnologia informației și comunicațiilor, finanțate în baza Acordului

de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și

Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013, cu modificările ulterioare, pentru care achiziția se

efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

La nivelul Ministerului Finanțelor Publice, aparatul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la Direcția

Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice urmează să se implementeze

proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care cuprind și componenta de tehnologia informației și comunicațiilor. 

În vederea asigurării implementării optime a acestor proiecte, cu respectarea termenelor și graficului din acordurile de

finanțare, se propune ca, în cazul achizițiilor pentru echipamentele, bunurile și serviciile din domeniul tehnologiei informației și

comunicațiilor prevăzute în cadrul proiectelor, acestea să se efectueze în conformitate cu prevederile cererilor de finanțare aprobate.

Totodată, având în vedere rolul Centrului Național pentru Informații Financiare de realizare a unui management unitar și

coerent al domeniului TIC la nivelul întregii organizații a Ministerului Finanțelor Publice, se instituie obligația ca Centrul Național

pentru Informații Financiare să asigure serviciile și suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă

nerambursabilă, în ce privește domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Prin art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și

completările ulterioare, ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate

în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției.
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Această prevedere a produs efecte pe tot parcursul anului 2018, însă, având în vedere evoluția prețurilor la utilități, există

riscul ca instituțiile, deși au prevăzute fonduri în bugetul aprobat pe acest an pentru plata facturilor aferente lunilor

noiembrie/decembrie, să nu poată achita aceste facturi, întrucât nu ar respecta prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 90/2017.

În aceste condiții, instituțiile vor înregistra datorii la finele anului, datorii care vor afecta deficitul bugetar calculat în termeni

ESA pe anul 2018. Pentru evitarea acestui risc, propunem abrogarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare

a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor

de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2

alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,

cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1)

pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul

de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate

integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice,

acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019—31 decembrie

2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un

salariat.”

Art. II. — Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de

valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 34. — Prezenta lege intră în vigoare la data de

1 ianuarie 2019, cu excepția:

a) art. 24—27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie

2021;

b) art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea

prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 34

1

. — Până la data de 1 ianuarie 2021 prevederile

prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță.”

3. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se

abrogă:

a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din

13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și

a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare.

(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor

de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările

ulterioare.”

Art. III. — Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) din Legea-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările

ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. IV. — După alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului

Național pentru Informații Financiare, publicată în Monitorul

Oficial al României Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017,

aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, se introduc două

noi alineate, alineatele (1

1

) și (1

2

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru

echipamentele, bunurile și serviciile din domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor prevăzute în cadrul proiectelor cu

finanțare externă nerambursabilă, achizițiile se efectuează în

conformitate cu prevederile cererilor de finanțare aprobate.

(1

2

) Centrul Național pentru Informații Financiare asigură

serviciile și suportul de specialitate pentru implementarea

proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă prevăzute la

alin. (1

1

), în ce privește domeniul tehnologiei informației și

comunicațiilor.”

Art. V. — Articolul 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din

7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea

nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Cristina Ionela Târteață,

secretar de stat

Ministrul muncii și justiției sociale,

Marius-Constantin Budăi

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și

administrației publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

București, 7 decembrie 2018.

Nr. 107.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 

aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Gărzii Forestiere București,

precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public 

al statului și în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii Forestiere București,

instituții publice aflate în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 

la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Având în vedere prevederile art. 2

1

și 2

2

din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor

fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și

prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului

imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al

statului și aflat în administrarea Gărzii Forestiere București,

potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale

unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în

administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii

Forestiere București, instituții publice aflate în subordinea

Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al

statului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a

reevaluării, potrivit anexelor nr. 2 și 3. 

Art. 3. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 4. — Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor

Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și

completările ulterioare. 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor și pădurilor,

Ioan Deneș

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

București, 7 decembrie 2018.

Nr. 961.

ANEXA Nr. 1

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E  

ale bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea 

Ministerului Apelor și Pădurilor prin Garda Forestieră București, la care se modifică descrierea tehnică

Nr. 

crt.

Nr. MFP

Codul de 

clasificare

Denumirea Descrierea tehnică

Anul dobândirii/ 

dării în folosință

Adresa imobilului

Valoarea de 

inventar

— lei —

1 2 3 4 5 6 7 8

1 153349 8.29.08 Corp clădire

Et. 2,

Sutilă = 394,67 mp

Sconstruită = 458 mp

Steren = 149,40 mp

CF nr. 222108-C7-U1

CF nr. 222108

2007

Localitatea București, 

sectorul 4, 

Intrarea Binelui nr. 1A, 

bl. C7, et. 2

848.166

Codul fiscal Denumirea

1. Ordonator principal de credite 36904099 Ministerul Apelor și Pădurilor 

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terțiar de credite 16431727 Garda Forestieră București

4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
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ANEXA Nr. 2

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E  

ale bunului imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor

prin Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Tipul bunului

(mobil/imobil)

Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosință

Valoarea 

de inventar    

— lei —

Situația juridică

Baza legală

Administrare/

Concesiune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

153309 8.29.08 imobil Clădire

sediu 

Clădire administrativă    

Sc = 244,13 mp,

Steren = 1.124,72 mp

CF nr. 54730

Țara: România;

județul: Vâlcea; 

MRJ Râmnicu Vâlcea, 

str. Carol I nr. 37

2007 1.928.900 Hotărârea Guvernului 

nr. 967/2007;    

Hotărârea Guvernului 

nr. 1.301/2008;    

Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 115/2009;

Hotărârea Guvernului 

nr. 695/2011; 

Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 1/2017

în

administrare

Codul  fiscal Denumirea

1. Ordonator principal de credite 36904099 Ministerul Apelor și Pădurilor 

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terțiar de credite 16428357 Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea

4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal

ANEXA Nr. 3

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

ale bunului imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor 

prin Garda Forestieră București, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării 

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de

clasificare

Tipul bunului

(mobil/imobil)

Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosință

Valoarea

de inventar    

— lei —

Situația juridică

Baza legală

Administrare/

Concesiune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

153349 8.29.08 imobil Corp

clădire

Et. 2,    

Sutilă = 394,67 mp

Sconstruită = 458 mp    

Steren = 149,40 mp    

CF nr. 222108-C7-U1    

CF nr. 222108

Țara: România;

județul: 

municipiul București,

sectorul 4, 

Intrarea Binelui nr. 1A

2007 848.166 Hotărârea Guvernului 

nr. 24/2007;    

Hotărârea Guvernului 

nr. 707/2008; 

Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 115/2009; 

Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 1/2017

în

administrare

Codul fiscal Denumirea

1. Ordonator principal de credite 36904099 Ministerul Apelor și Pădurilor 

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terțiar de credite 16431727 Garda Forestieră București

4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
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D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu

al domnului Ioniță Mircea, inspector guvernamental 

în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea

Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al

art. 19 alin. (1) lit. b), art. 98 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Se constată încetarea de drept, la data de 4 decembrie 2018,

a raportului de serviciu al domnului Ioniță Mircea, inspector guvernamental în

cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a

condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

București, 12 decembrie 2018.

Nr. 307.

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E  

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

STATUL MAJOR AL APĂRĂRII

O R D I N

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldați și gradați profesioniști 

din Ministerul Apărării Naționale

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari,

subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele

de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1

1

) din Legea nr. 574/2004, cu modificările și completările ulterioare,

șeful Statului Major al Apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în

domeniul apărării soldaților și gradaților profesioniști nominalizați

în anexa nr. 1.

Art. 2. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în

domeniul apărării soldaților și gradaților profesioniști nominalizați

în anexa nr. 2.

Art. 3. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în

domeniul apărării soldaților și gradaților profesioniști nominalizați

în anexa nr. 3.

Art. 4. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Șeful Statului Major al Apărării,

general Nicolae-Ionel Ciucă

București, 27 noiembrie 2018.

Nr. S.M.Ap.-126.

*) Anexele nr. 1—3 nu se publică, deoarece conțin informații clasificate.



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

O R D I N

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri 

din Ministerul Apărării Naționale

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari,

subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele

de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în

domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale

maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în anexa nr. 1.

Art. 2. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în

domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale

maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în anexa nr. 2.

Art. 3. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în

domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale

maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în anexa nr. 3.

Art. 4. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,

Gabriel-Beniamin Leș

Contrasemnează:

Șeful Direcției generale management resurse umane,

general-maior Liviu-Marilen Lungulescu

București, 30 noiembrie 2018.

Nr. M.214.

*) Anexele nr. 1—3 nu se publică, deoarece conțin informații clasificate.
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MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

O R D I N

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar 

din Ministerul Apărării Naționale

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri,

funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările ulterioare,

și ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — La data de 1 decembrie 2018 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în

domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale preotului

militar nominalizat în anexă.

Art. 2. — Anexa*) face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,

Gabriel-Beniamin Leș

Contrasemnează:

Șeful Direcției generale management resurse umane,

general-maior Liviu-Marilen Lungulescu

București, 30 noiembrie 2018.

Nr. M.213.

*) Anexa nu se publică, deoarece conține informații clasificate.
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MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

O R D I N

privind aprobarea Listei ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza 

programe de calificare de nivel 1

Având în vedere prevederile:

— art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii

Clasificării ocupațiilor din România — nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor — ISCO 08;

— Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările

ulterioare;

— Ordinului ministrului educației naționale și ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea

corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de

educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului

european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și

Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă Lista ocupațiilor elementare pentru care

se pot organiza programe de calificare de nivel 1, prevăzute în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Persoanele juridice interesate de organizarea

programelor de calificare pentru nivel 1 trebuie să solicite

Ministerului Muncii și Justiției Sociale actualizarea

Nomenclatorului calificărilor conform art. 6 al Ordinului

ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului

educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru

aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot

organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Standardele ocupaționale pentru ocupațiile

prevăzute în anexă se elaborează conform Ordinului ministrului

educației naționale și ministrului muncii și justiției sociale

nr. 3.712/1.721/2018 privind aprobarea Metodologiei de

elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor

ocupaționale și a modelului de standard ocupațional.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

p. Ministrul muncii și justiției sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 2.495.

ANEXĂ

L I S T A  

ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

Nr. 

crt.

Denumire ocupație Cod COR

16 legător de sarcină 933302

17 manipulant mărfuri 933303

18 operator transport și distribuire butelii de GPL 933304

19 muncitor spălare și curățare cisterne 933305

20 muncitor în serviciile de trafic aerian 933306

21 ajutor bucătar 941101

22 lucrător operativ pentru autocompactoare 961101

23 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare 961304

24 îngrijitor câini în adăposturi 962201

25 incinerator 962203

26 cantaragiu 962301

27 încasator și cititor contoare de energie

electrică, gaze, apă 

962303

28 operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție 962402

29 garderobier 962903

30 controlor poartă 962906

Nr. 

crt.

Denumire ocupație Cod COR

1 menajeră 911101

2 femeie de serviciu 911201

3 lucrător room-service hotel 911203

4 curățătoreasă lenjerie 912102

5 îngrijitor animale 921201

6 muncitor manipulare și pregătire furaje 921301

7 văcar 921303

8 îngrijitor pomi 921501

9 muncitor piscicol 921602

10 lucrător la amenajarea terenurilor sportive

(amenajator bază sportivă)

931201

11 îngrijitor spații verzi 931202 

12 ambalator manual 932101

13 marcator piese 932902

14 cărăuș 933101

15 încărcător-descărcător 933301



ACTE ALE AUTORITĂȚII  NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE

ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

D E C I Z I E

privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare

și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009

privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu

modificările și completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile

electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

art. 62 alin. (1) și (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.
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Art. I. — Decizia președintelui Autorității Naționale pentru

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012

privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 4 iulie

2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera l) se introduc trei noi litere,

literele m)—o), cu următorul cuprins:

„m) rețea CGC — rețea publică de comunicații electronice

formată din stații fixe de bază amplasate la sol pentru furnizarea

de servicii de comunicații electronice mobile prin satelit, ce

utilizează benzi de frecvențe atribuite serviciului mobil prin satelit

și care reprezintă o componentă terestră complementară unei

rețele de comunicații mobile prin satelit;

n) stație de bază CGC — o stație de bază din componența

unei rețele CGC;

o) centroid (al unei localități) — centrul geometric al

suprafeței respectivei localități (denumit și centrul geografic al
localității).”

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (3

1

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Unitatea minimă pentru care se poate emite decizia prin

care se individualizează cuantumul tarifului datorat este luna

calendaristică, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în

cuprinsul prezentei decizii.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) tariful prevăzut la cap. I—V, la cap. VI pct. 1 și 3, precum

și la cap. VII—VIII din anexă se încasează trimestrial, cu excepția

cazurilor în care sunt aplicabile prevederile alin. (2)—(4);”.

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Pentru licențele a căror valabilitate se încheie în cursul

unui an calendaristic, înainte de data de 1 martie, tariful se

încasează anual.”

5. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (5

1

), cu următorul cuprins:

„(5

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul

autorizațiilor de asignare a frecvențelor nou emise în cursul unui

trimestru, în baza unei licențe noi sau a unei licențe existente,

decizia se poate emite și în cursul trimestrului următor.”

6. La articolul 6, alineatul (6) se abrogă.

7. După articolul 14 se introduce un nou articol,

articolul 14

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 14

1

. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, în

situația depunerii unei cereri corecte și complete pentru

emiterea unui acord prealabil în vederea cesionării unor drepturi

de utilizare a frecvențelor radio, decizia prin care se

individualizează cuantumul tarifului datorat de către titularul

cedent se emite în fiecare lună calendaristică în parte.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), tariful se calculează de la

începutul anului, respectiv trimestrului, până în luna depunerii

cererii pentru emiterea acordului prealabil, luna respectivă fiind

inclusă. Ulterior, tariful se calculează, succesiv, pentru fiecare

lună calendaristică în parte.

(3) Modul de calcul stabilit conform alin. (1) și (2) se aplică pe

durata întregului proces de cesionare a drepturilor de utilizare a

frecvențelor radio și încetează în luna emiterii licenței modificate

în favoarea cesionarului sau în luna emiterii refuzului autorității

cu privire la cedarea drepturilor ori, după caz, în luna expirării

acordului prealabil în vederea cesionării drepturilor de utilizare.”

8. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) În situația cesionării licenței, cuantumul

tarifului datorat de către titularul cedent este egal cu valoarea

tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 și cu numărul

lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului în

care are loc cesiunea și până în luna emiterii licenței modificate

în favoarea cesionarului, aceasta din urmă nefiind inclusă în

acest număr.”

9. La articolul 20, alineatele (4) și (5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(4) Pentru operatorul de multiplex alocat la nivel național

care transmite programele publice de televiziune, titular al

licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru

de televiziune și/sau de radiodifuziune, tariful prevăzut la cap. III

pct. 5.1, respectiv la pct. 6.1 din anexă, este redus în

conformitate cu dispozițiile art. 62

1

din Legea audiovizualului

nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Tariful prevăzut la cap. III pct. 5 și 6 din anexă se aplică

pentru fiecare multiplex, definit în conformitate cu prevederile

Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

10. La articolul 21, alineatele (1)—(3) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„Art. 21. — (1) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 1 din anexă se

aplică și pentru stațiile de navă de pe căile de navigație interioară.

(2) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 2, cap. V pct. 2 și la cap. VI

pct. 1 din anexă se aplică pentru fiecare stație.

(3) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 3 și cap. V pct. 3 din anexă

se aplică numai pentru stațiile portabile ce funcționează în

banda VHF și care sunt autorizate, în mod excepțional, a fi

utilizate exclusiv pe țărm, respectiv exclusiv la sol.”



11. La articolul 21, alineatele (7) și (7

1

) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(7) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 din anexă se datorează

pentru fiecare canal radio alocat prin licență. Tariful prevăzut la

cap. VI pct. 3.2 din anexă se datorează pentru fiecare canal

radio asignat prin autorizație.

(7

1

) Pentru lărgimi de bandă pereche ale canalului radio

alocat/asignat mai mari sau mai mici de 1 MHz pereche, tariful

prevăzut la cap. VI pct. 3.1 sau 3.2 din anexă se multiplică cu

numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de

bandă pereche a canalului radio alocat/asignat.”

12. La articolul 21, alineatul (7

2

) se abrogă.

13. La articolul 21 alineatul (7

3

) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(7

3

) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.1 din anexă se aplică

pentru fiecare rețea CGC. Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din

anexă se aplică pentru fiecare stație de bază CGC.”

14. La articolul 21, alineatul (8) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(8) Tariful prevăzut la cap. VII din anexă se aplică pentru

fiecare stație de radiolocație, respectiv pentru fiecare stație de

radionavigație, maritimă sau aeronautică.”

15. La articolul 21

1

, după alineatul (1) se introduce un

nou alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Tariful prevăzut la cap. VIII

1

din anexă se aplică doar

pentru stațiile amplasate la bordul navelor și destinate

transmisiilor de voce/date (altele decât cele incluse în cadrul

sistemului GMDSS), precum și pentru stațiile amplasate la

bordul aeronavelor și destinate transmisiilor de voce/date (altele

decât cele privind siguranța și controlul navigației aeronautice).”

16. După articolul 21

1

se introduce un nou articol,

articolul 21

2

, cu următorul cuprins:

„Art. 21

2

. — (1) Titularul licenței de utilizare a frecvențelor

radio pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice în

serviciul mobil prin satelit prin intermediul unei/unor rețele

CGC/stații de bază CGC trebuie să opteze pentru modalitatea

de tarifare stabilită la cap. VI pct. 3.1.1 sau 3.2 din anexă.

(2) Opțiunea asupra modalității de tarifare se realizează de

către solicitant cu ocazia depunerii solicitării de emitere a licenței

sau la o dată ulterioară emiterii acesteia. În cazul manifestării

opțiunii la o dată ulterioară emiterii licenței, noua modalitate de

tarifare se aplică începând cu anul următor.

(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 3.2 din anexă se percepe

în funcție de distanța la care se află amplasamentul stației de

bază față de cel mai apropiat centroid dintre centroizii localităților

de rangul 0, I sau II.

(4) Distanța dintre amplasamentul unei stații de bază și

centroidul unei localități se determină astfel:

Distanța [km] = raza Pământului [km] x arccos [sin (latitudine

amplasament) x sin (latitudine centroid) + cos (latitudine

amplasament) x cos (latitudine centroid) x cos (longitudine

amplasament – longitudine centroid)],

unde

raza Pământului = 6.371 km, iar coordonatele geografice,

latitudine și longitudine, sunt exprimate în radiani.

(5) Lista centroizilor pentru localitățile de rangul 0, I și II se

află în tabelul de mai jos.
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Tabel — Lista centroizilor aferenți localităților de rang 0, I și II

I. Centroidul municipiului București, localitate de rangul 0

Localitate Longitudine Latitudine

București 26˚06’08”E 44˚26’08”N

II. Centroizii corespunzători localităților de rangul I

Nr. 

crt.

Județ Localitate Longitudine Latitudine

1 Bacău Bacău 26˚54’35”E 46˚33’58”N

2 Bihor Oradea 21˚56’04”E 47˚03’11”N

3 Brăila Brăila 27˚58’24”E 45˚16’17”N

4 Brașov Brașov 25˚35’58”E 45˚39’05”N

5 Cluj Cluj-Napoca 23˚36’12”E 46˚46’39”N

6 Constanța Constanța 28˚37’34”E 44˚10’31”N

7 Dolj Craiova 23˚48’06”E 44˚19’05”N

8 Galați Galați 28˚02’22”E 45˚26’25”N

9 Iași Iași 27˚34’58”E 47˚09’41”N

10 Prahova Ploiești 26˚01’10”E 44˚56’33”N

11 Timiș Timișoara 21˚13’41”E 45˚45’21”N

III. Centroizii corespunzători localităților de rangul II, reședințe de județ

Nr.

crt.

Județ Localitate Longitudine Latitudine

1 Alba Alba Iulia 23˚34’19”E 46˚04’09”N

2 Arad Arad 21˚18’40”E 46˚11’19”N

3 Argeș Pitești 24˚52’29”E 44˚51’29”N

4 Bistrița-Năsăud Bistrița 24˚29’31”E 47˚07’54”N

5 Botoșani Botoșani 26˚40’11”E 47˚44’22”N
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Nr. 

crt.

Județ Localitate Longitudine Latitudine

6 Buzău Buzău 26˚49’11”E 45˚09’00”N

7 Călărași Călărași 27˚20’06”E 44˚11’43”N

8 Caraș-Severin Reșița 21˚54’04”E 45˚17’40”N

9 Covasna Sfântu Gheorghe 25˚47’11”E 45˚51’51”N

10 Dâmbovița Târgoviște 25˚27’25”E 44˚55’43”N

11 Giurgiu Giurgiu 25˚57’52”E 43˚53’24”N

12 Gorj Târgu Jiu 23˚16’26”E 45˚02’08”N

13 Harghita Miercurea-Ciuc 25˚48’20”E 46˚21’46”N

14 Hunedoara Deva 22˚54’11”E 45˚52’45”N

15 Ialomița Slobozia 27˚22’27”E 44˚33’44”N

16 Maramureș Baia Mare 23˚34’53”E 47˚39’19”N

17 Mehedinți Drobeta-Turnu Severin 22˚39’30”E 44˚38’02”N

18 Mureș Târgu Mureș 24˚33’29”E 46˚32’24”N

19 Neamț Piatra-Neamț 26˚22’06”E 46˚56’02”N

20 Olt Slatina 24˚21’34”E 44˚25’48”N

21 Sălaj Zalău 23˚03’21”E 47˚10’44”N

22 Satu Mare Satu Mare 22˚52’27”E 47˚47’43”N

23 Sibiu Sibiu 24˚09’02”E 45˚47’34”N

24 Suceava Suceava 26˚16’46”E 47˚40’27”N

25 Teleorman Alexandria 25˚19’52”E 43˚58’09”N

26 Tulcea Tulcea 28˚47’05”E 45˚10’46”N

27 Vâlcea Râmnicu Vâlcea 24˚22’10”E 45˚06’21”N

28 Vaslui Vaslui 27˚43’44”E 46˚38’27”N

29 Vrancea Focșani 27˚10’57”E 45˚41’58”N

IV. Centroizii corespunzători localităților de rangul III, altele decât reședințele de județ

Nr.

crt.

Județ Localitate Longitudine Latitudine

1 Alba Aiud 23˚42’59”E 46˚18’36”N

2 Alba Blaj 23˚55’22”E 46˚10’36”N

3 Alba Sebeș 23˚33’56”E 45˚57’27”N

4 Argeș Câmpulung 25˚02’58”E 45˚16’38”N

5 Argeș Curtea de Argeș 24˚40’35”E 45˚08’31”N

6 Bacău Onești 26˚45’52”E 46˚14’52”N

7 Botoșani Dorohoi 26˚23’57”E 47˚57’09”N

8 Brașov Făgăraș 24˚58’18”E 45˚50’26”N

9 Brașov Săcele 25˚41’50”E 45˚37’02”N

10 Brașov Codlea 25˚26’46”E 45˚41’57”N

11 Buzău Râmnicu Sărat 27˚03’00”E 45˚22’58”N

12 Călărași Oltenița 26˚38’25”E 44˚05’30”N

13 Caraș-Severin Caransebeș 22˚13’01”E 45˚24’41”N

14 Cluj Turda 23˚47’02”E 46˚34’27”N

15 Cluj Dej 23˚52’31”E 47˚08’30”N

16 Cluj Gherla 23˚54’35”E 47˚01’49”N

17 Cluj Câmpia Turzii 23˚52’59”E 46˚32’37”N
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Nr. 

crt.

Județ Localitate Longitudine Latitudine

18 Constanța Mangalia 28˚34’43”E 43˚49’02”N

19 Constanța Medgidia 28˚16’15”E 44˚14’51”N

20 Covasna Târgu Secuiesc 26˚07’59”E 45˚59’57”N

21 Dolj Calafat 22˚56’01”E 43˚59’24”N

22 Galați Tecuci 27˚25’36”E 45˚51’04”N

23 Gorj Motru 22˚58’21”E 44˚48’10”N

24 Harghita Odorheiu Secuiesc 25˚17’38”E 46˚18’22”N

25 Hunedoara Hunedoara 22˚54’02”E 45˚45’08”N

26 Hunedoara Petroșani 23˚22’00”E 45˚25’08”N

27 Hunedoara Brad 22˚47’15”E 46˚07’44”N

28 Hunedoara Orăștie 23˚11’50”E 45˚50’17”N

29 Iași Pașcani 26˚43’19”E 47˚15’11”N

30 Ialomița Urziceni 26˚38’25”E 44˚43’05”N

31 Ialomița Fetești 27˚49’53”E 44˚22’13”N

32 Maramureș Sighetu Marmației 23˚53’37”E 47˚55’43”N

33 Mehedinți Orșova 22˚23’46”E 44˚43’29”N

34 Mureș Sighișoara 24˚47’28”E 46˚13’16”N

35 Mureș Reghin 24˚42’01”E 46˚46’46”N

36 Mureș Târnăveni 24˚17’42”E 46˚19’53”N

37 Neamț Roman 26˚56’06”E 46˚55’46”N

38 Olt Caracal 24˚20’57”E 44˚06’44”N

39 Prahova Câmpina 25˚44’00”E 45˚07’33”N

40 Satu Mare Carei 22˚27’56”E 47˚41’07”N

41 Sibiu Mediaș 24˚21’24”E 46˚09’42”N

42 Suceava Câmpulung Moldovenesc 25˚33’29”E 47˚31’46”N

43 Suceava Fălticeni 26˚17’48”E 47˚27’38”N

44 Suceava Rădăuți 25˚54’50”E 47˚51’02”N

45 Suceava Vatra Dornei 25˚21’08”E 47˚20’50”N

46 Teleorman Roșiori de Vede 24˚59’08”E 44˚06’48”N

47 Teleorman Turnu Măgurele 24˚52’02”E 43˚44’46”N

48 Timiș Lugoj 21˚54’20”E 45˚41’07”N

49 Vâlcea Drăgășani 24˚15’30”E 44˚39’36”N

50 Vaslui Bârlad 27˚40’08”E 46˚13’32”N

51 Vaslui Huși 28˚03’28”E 46˚40’22”N

52 Vrancea Adjud 27˚10’49”E 46˚06’02”N”

17. În anexă, la capitolul III „Serviciul de radiodifuziune sonoră și televiziune”, după punctul 5 se introduce un nou

punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Tarif pentru stații din serviciul de radiodifuziune digitală terestră

6.1. Tarif pentru un multiplex alocat la nivel național 37.500 euro

6.2. Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 — București 2.750 euro/alocare

6.3. Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001— Constanța, ROU006 — Craiova,

ROU012 — Ploiești, ROU014 — Galați, ROU017 — Brașov, ROU021 — Timișoara, ROU022 —

Arad, ROU023 — Oradea, ROU025 — Cluj-Napoca și ROU030 — Iași

1.250 euro/alocare

6.4. Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 — Calafat, ROU008 —

Reșița, ROU009 — Drobeta-Turnu Severin, ROU010 — Petroșani, ROU011 — Râmnicu

Vâlcea, ROU013 — Buzău, ROU018 — Sibiu, ROU019 — Deva, ROU026 — Târgu Mureș,

ROU027 — Gheorgheni, ROU028 — Piatra-Neamț, ROU029 — Bacău, ROU032 — Suceava,

ROU033 — Bistrița, ROU034 — Sighet, ROU036 — Satu Mare și ROU039 — Focșani

1.000 euro/alocare

6.5. Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 — Călărași, ROU004 —

Alexandria, ROU015 — Tulcea, ROU020 — Făget, ROU024 — Bihor, ROU031 — Botoșani,

ROU035 — Zalău și ROU040 — Comănești

525 euro/alocare”



18. În anexă, capitolul IV „Serviciul mobil maritim” se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV 

Serviciul mobil maritim
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1. Tarif pentru stații de navă 48 euro/stație

2. Tarif pentru stații de comunicații sol-navă 120 euro/stație

3. Tarif pentru stații portabile în VHF 24 euro/stație”

19. În anexă, capitolul V „Serviciul mobil aeronautic” se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Serviciul mobil aeronautic

20. În anexă, la capitolul VI „Serviciul fix și mobil prin satelit (exclusiv segmentul spațial)”, punctele 1.7 și 1.8 se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„1.7. Tarif pentru stații mobile de tip ESV (Earth Station on board Vessels), operând în benzi atribuite

cu statut primar serviciului fix prin satelit, amplasate la bordul navelor și destinate transmisiilor

de date (altele decât cele incluse în cadrul sistemului GMDSS)

60 euro/stație

1.8. Tarif pentru stații mobile de tip AES (Aircraft Earth Station), operând în benzi atribuite cu statut

primar serviciului fix prin satelit, amplasate la bordul aeronavelor și destinate transmisiilor de

date (altele decât cele privind siguranța și controlul navigației aeronautice)

60 euro/stație”

1. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor sau

al aeronavelor, în benzi de frecvențe sub 1 GHz

96 euro/MHz,    

bandă pereche

2. Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor

sau al aeronavelor, în benzi de frecvențe sub 1 GHz

48 euro/MHz,    

bandă nepereche

„3. Tarif pentru rețele CGC/stații de bază CGC

3.1. Tarif pentru rețea CGC la nivel național

3.1.1. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel național 240.000 euro/MHz,

bandă pereche

3.2. Tarif pentru stații de bază CGC ce utilizează o bandă pereche de 1 MHz

3.2.1. Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 12 km față de centroidul corespunzător unei

localități de rangul 0

3.624 euro/MHz, 

bandă pereche

3.2.2. Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 6 km față de centroidul corespunzător unei

localități de rangul I

732 euro/MHz,

bandă pereche

3.2.3. Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 3 km față de centroidul corespunzător unei

localități de rangul II, reședință de județ

408 euro/MHz, 

bandă pereche

3.2.4. Tariful pentru o stație radio dispusă la mai puțin de 2 km față de centroidul corespunzător unei

localități de rangul II, alta decât reședința de județ

300 euro/MHz, 

bandă pereche

3.2.5. Tariful pentru o stație radio dispusă la mai mult de 12 km față de centroidul localității de rangul 0,

de 6 km față de centroizii localităților de rangul I, de 3 km față de centroizii localităților de rangul

II, reședințe de județ, și de 2 km față de centroizii localităților de rangul II, altele decât reședințele

de județ

228 euro/MHz, 

bandă pereche”

21. În anexă, la capitolul VI „Serviciul fix și mobil prin satelit (exclusiv segmentul spațial)”, punctul 3 se modifică

și va avea următorul cuprins:

22. În anexă, capitolul VΙΙ „Radiodeterminare” se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VΙΙ

Radiodeterminare

1. Tarif pentru stații de aeronavă 48 euro/stație

2. Tarif pentru stații de comunicații sol-aeronavă 120 euro/stație

3. Tarif pentru stații portabile în VHF 24 euro/stație”

1. Tarif pentru stații de radiolocație 108 euro/stație

2. Tarif pentru stații de radionavigație 72 euro/stație”

23. În anexă, capitolul VIII

1

„Sisteme de radiocomunicații mobile pentru transmisii de voce/date de uz general,

funcționând exclusiv la bordul navelor și al aeronavelor” se modifică și va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII

1

Sisteme de radiocomunicații mobile funcționând exclusiv la bordul navelor și al aeronavelor, 

pentru uzul pasagerilor



24. În anexă, la capitolul IX „Transmisii ocazionale în diferite servicii de radiocomunicații”, punctele 1.1 și 1.2 se

modifică și vor avea următorul cuprins:
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„1.1.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de

7 zile calendaristice consecutive (o săptămână):

1.1.1. Tarif pentru prima zi de transmisie 320 euro/zi

1.1.2. Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie consecutivă 230 euro/zi

1.2.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de

30 de zile calendaristice consecutive (o lună)

1.2.1. Tarif pentru prima săptămână de transmisie 1.500 euro/săptămână

1.2.2. Tarif pentru a II-a și a III-a săptămână de transmisie consecutivă 890 euro/săptămână”

3. Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor sau

al aeronavelor, în benzi de frecvențe peste 1 GHz

48 euro/MHz,    

bandă pereche

4. Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel național, exclusiv la bordul navelor

sau al aeronavelor, în benzi de frecvențe peste 1 GHz

24 euro/MHz,    

bandă nepereche”

Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare de la data publicării, cu

excepția punctelor 10, 14, 18, 19 și 22 ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,

Sorin Mihai Grindeanu

București, 4 decembrie 2018.

Nr. 1.062.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

D E C I Z I E

privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara ariei corespunzătoare

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3, art. 10 alin. (2) pct. 10 și 27, art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) și (3)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în

Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1) – (3), art. 40

alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 45 alin. (2), respectiv ale art. 75 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și

completările ulterioare, 

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. 1. — Prezenta decizie stabilește condițiile în care unele

dintre numerele geografice prevăzute în Planul național de

numerotație, aprobat prin Decizia președintelui Autorității

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

nr. 375/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 329 din 6 iunie 2013, pot fi utilizate și în afara ariilor

geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică. 

Art. 2. — Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2),

respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013,

numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea

furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la

puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de

locație.

Art. 3. — Prevederile Deciziei președintelui Autorității

Naționale pentru Comunicații nr. 1.023/2008 privind realizarea

comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de

urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 734 din 30 octombrie 2008, cu modificările și completările

ulterioare, referitoare la serviciile independente de locație se

aplică în mod corespunzător și numerelor geografice de 9 cifre

utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice,

în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2.

Art. 4. — În cuprinsul Deciziei președintelui Autorității

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie

2013, Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013

privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare

a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, cu modificările și

completările ulterioare, Deciziei președintelui Autorității

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din

6 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv

a anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru

Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației

nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și



comerciale de implementare a portabilității numerelor, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 și 44 bis din

18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, acolo unde textul

face referire la numere independente de locație, se înțelege că

prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în

care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea

furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la

puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2.

Art. 5. — La anexa nr. 3 la Decizia președintelui Autorității

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a

licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013,

cu modificările și completările ulterioare, tabelul 1 se modifică

și se înlocuiește cu tabelul din anexa care face parte integrantă

din prezenta decizie.

Art. 6. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la 12 luni de la data

publicării.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1058/13.XII.2018

16

p. Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,

Bogdan Cristian Iana

București, 6 decembrie 2018.

Nr. 1.069.

ANEXĂ

Tabelul 1

Nr. 

crt.

Indicativ de

destinație

națională

ZA(B)

Numere

alocate

Total numere utilizate

Grad de utilizare

(total numere

utilizate/numere

alocate)

Utilizate și în

afara ariei

geografice

(DA/NU)

Numere asignate

Numere

tehnice

Numere transferate 

la alți furnizori

Activate

Neactivate +

Carantină

Portate

Transferate

direct

................. ............... ................ ................. ................. ................ ................ .................

N O T E:

1. Se completează câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotație alocată.

2. Pentru numerotația geografică, informațiile se furnizează detaliat pentru fiecare arie geografică.

3. Ultima coloană se completează numai în cazul numerelor geografice de 9 cifre. 
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