
GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă 

în condiții deosebite
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Nr. crt. Denumire Județ Suma   — mii lei —
1084 Biserica „Sf. Teodor Tiron”, Stulpicani Suceava 15
1177 Biserica creștină baptistă „Maranata”, Str. Ady Endre nr. 20, municipiul Timișoara —lucrări de reabilitare Timiș 15

1205 Biserica creștină baptistă „Betania”, Coșteiu de Sus Timiș 15
1299 Episcopia ortodoxă a Spaniei și Portugaliei Diaspora 20
1300 Episcopia ortodoxă a Spaniei și Portugaliei Diaspora 70
1302 Episcopia ortodoxă a Spaniei și Portugaliei Diaspora 70
1303 Episcopia ortodoxă a Spaniei și Portugaliei Diaspora 40
1304 Episcopia ortodoxă a Spaniei și Portugaliei Diaspora 40
1305 Episcopia ortodoxă a Spaniei și Portugaliei Diaspora 220

Nr. crt. Obiectivul de investiții Județ Suma   — mii lei —

561 Pietruire drumuri comunale, comuna Stăuceni Botoșani 293,55
562 Rețea canalizare și stație epurare, comuna Stăuceni Botoșani 170
563 Extindere rețea gaz metan, comuna Răchiți Botoșani 80
564 Proiectare, modernizare drumuri de exploatare agricolă, comuna Răchiți Botoșani 50

ANEXA Nr. 2

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind
metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
muncă în condiții deosebite, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), termenele „1 ianuarie 2010”

și „31 decembrie 2009” se înlocuiesc cu termenele
„1 ianuarie 2011”, respectiv „31 decembrie 2010”.
2. La articolul 1 alineatul (2), termenul „31 decembrie

2009” se înlocuiește cu termenul „31 decembrie 2010”.
3. La articolul 1 alineatul (3), termenul „31 decembrie

2010” se înlocuiește cu termenul „31 decembrie 2011”.
4. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) și e) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) planul de prevenire și protecție care să asigure
îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății
lucrătorilor, cuprinzând măsuri și acțiuni, eșalonate astfel încât,
până cel târziu la data de 1 noiembrie 2011, locurile de muncă
să se încadreze în condiții normale;
d) raport medical întocmit de medicul de medicina muncii

privind starea de sănătate a lucrătorilor expuși la noxe fizico-
chimice și agenți biologici, care au determinat încadrarea
locurilor de muncă în condiții deosebite, pentru perioada
cuprinsă între data reînnoirii și data de 31 decembrie 2010;
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a

documentului prin care s-a obținut reînnoirea avizului de
încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și a listei
cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste
locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2010.”
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5. La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(11) Planul de prevenire și protecție prevăzut la alin. (1)lit. c) va conține numai măsurile aferente anului 2010,asumate pentru normalizarea condițiilor de muncă și rămaserestante.”6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncăîn condiții deosebite își încetează aplicabilitatea la dataîndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire și protecțiesau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1alin. (3).”7. La articolul 6, după alineatul 2 se introduc două noialineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:„(3) În perioada 15 octombrie—1 noiembrie 2011, angajatoriivor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare finalăprivind modul în care au realizat normalizarea condițiilor demuncă.

(4) În baza raportărilor prevăzute la alin. (3), inspectorii demuncă vor efectua verificări în vederea stabiliri conformitățiicelor declarate.”8. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2010 și datareînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condițiideosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite demuncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferențadintre cota de contribuție de asigurări sociale pentru condițiideosebite de muncă și cea declarată de către aceștia.”Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privindmetodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor demuncă în condiții deosebite, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificărileși completările ulterioare, precum și cu cele aduse prinprezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouănumerotare.Art. III. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de1 ianuarie 2011.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Ioan Nelu Botiș
Ministrul sănătății,
Cseke Attila

Președintele Comisiei Naționale 
pentru Controlul Activităților Nucleare,

Vajda Borbala 
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu
București,  23 decembrie 2010.
Nr. 1.349.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR 

D E C I Z I Eprivind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale KAMER ACTIV — BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificărileși completările ulterioare și ale normelor emise în aplicarea acesteia,în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 30 noiembrie 2010, prin care s-a aprobatcererea Societății Comerciale KAMER ACTIV — BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. de obținere a autorizațieide funcționare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. — Societatea Comercială KAMER ACTIV — BROKERDE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L., cu sediul social înSuceava, bd. George Enescu nr. 16A, parter, spațiul comercialnr. 2, județul Suceava, nr. de ordine în registrul comerțuluiJ33/559/15.09.2010, cod unic de înregistrare27389377/16.09.2010, este autorizată să funcționeze ca brokerde asigurare având ca obiect de activitate activitatea de brokerde asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind

activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cumodificările și completările ulterioare.Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 aredreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începândcu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 areobligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilorcopii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare


