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GHEORG

REFERAT

in Monitorul Oficial nr. 908/08.12.2015 a fost publicat Ordinul Pregedintelui A.N.R.M. nr.
364/04.12.2015 referitor la prorogarea termenului Sedinfei de deschidere a ofertelor depuse in cadrul
Rundei nr. 9ll20l5 al concursului public de oferte pentru concesionarea de activitS(i de explorare
pini in data de 11 Ianuarie 2015.

Vi

rugnm si aprobali postarea pe site-ul A.N.R.M. a acestui ordin la secfiunea Resurse Minerale Concurs Public de Oferte.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALlTATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru prorogarea termenului previzut la an. 10 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agenliei
Nalionale pentru Resurse Minerale nr.245l2O'15 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru
concesionarea de activitili de explorare prin concursul public de oferti
Runda nr. 9112015

-

in temeiul art. 4 alin. (4) din Ho6rarea Guvernului nr. 1.41912009 privind organizarea gi functionarea Agenliei Na,tionale
pentru Resurse l\4inerale, cu modificarile ulterioare, gi al art.40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr.85i2003, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificdrile ulterioare,

pregedintele Agentiei Na!ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
prevezut la art. 10 alin. (1) din
Articol unic.
- Termenul
Agen,tiei Nalionale pentru Resurse
Ordinul pres.edintelui
Minerale nr. 24512015 privind aprobarea Listei perimetrelor

public de ofertd

pentru concesionarea de activita,ti de explorare prin concursul

prorogd pan5 la data de 11 ianuarie 2016.

Runda nr. 91/2015, publicat in Monitorul

-

Oficialal Romeniei, Partea l, nr.865 din 19 noiembrie 2015, se

p. Pregedintele Agenliei Nalionale pentru Resurse Mine.ale,

Aurel Gheorghe
Bucuresti, 4 decembrie 2015

Nr 3M.

MtNTSTERUL EDUCATTET NATTONAL

r

cERcETARfl $TINTTFTCE

ORDIN
pentru abrogarea Ordinului minis lui educaliei, ce
i, tineretului gi sportului, interimar,
privind
aprobarea Regul
entului de o
nizare gi f.incfionare a Consiliului Nalional
nr. 4.39312012
oltdrii Tehnologice 9i lnovirii
de Etica a Gercetirii $ti ifice,
in conformitate cu prevederile Legii nr 2
gi inovare, cu modificerib gi complet6rile ulterioare,

nd buna conduita in cercetarea gtiintifice, dezvoltarea tehnologica

avAnd in vedere prevederile art.217 din

in temeiul Ordonantsi de urgenF a
administraliei publice centrale 9i pentru m

Art. 1.

-

istrului

Romani
ulterioare
At1.2.

e

mar, nr,
tui de organiza

aprobarea Regula m

tul ordin

in vigoare a prezentului Tehnol o ce

lncep6nd cu d

Consiliului Natio

rea unor acte no

cercetirii gtiin!ifice emite

ministrul educatiei natio

ordin se abrogA O
tineretului Si spo

ulul nr.

el nationale nr. 'll2011, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare,
15 privind stabilirea unor m6suri de reorganizare la nivelul

e Eticd a cerceE

ri

i

9tiinlilicp0

qeagBl5,rff

gu,l'j,

gi lnovdrii, publicat in
l, nri 385 din

-

Bucuregti ,4de

Nr.5.873

/

btie 2015

Monitorul Oficial

al

iunie 2012, cu modillcdrile

entul ordin se publice in Monitorul Olicial al

:"ii

istrul educaliei nationale 9i cercetSrii gtiinfifi

Adrian Curaj
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