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APLICAŢII
Software care ajută la pregătirea declaraţiilor Convenţiei pentru interzicerea
armelor chimice.
Instrumentul de citire/scriere CTFS
O aplicaţie care permite unui Stat Parte să intre şi să stocheze Listele 1, 2, 3
şi date despre substanţele chimice organice discrete care nu sunt pe liste
(DOC) folosind formularele OIAC. Aceste date pot fi printate pe formulare
şi/sau în versiune electronică a datelor, pot fi procesate pentru transmiterea
către Secretariatul Tehnic. Datele electronice pot fi procesate în format
redactat sau neredactat, care este compatibil cu structura fişierului comun de
transmisie (CTFS – Common Transmission File Structure) dezvoltată de
Secretariatul Tehnic.
Instrumentul de citire/scriere CTFS se găseşte pe CD-ul IAP în directorul
CTFS instrumente de citire/scriere. Vă rugăm consultaţi fişierul
ReadmeFirst.txt din acel director pentru informaţii suplimentare de instalare.
Baza de date elveţiană privind declaraţiile
Baza de date elveţiene privind declaraţiile (SDDB, versiunea 1.4) este o
aplicaţie software care poate fi folosită pentru completarea formularelor de
declaraţie şi poate fi folosită de asemenea în activitatea zilnică a unei
Autorităţi Naţionale (de exemplu baze de date, chestionare referitoare la
articolul VI).
Software-ul SDDB se găseşte pe CD-ul IAP în directorul Laborspiez_sddb.
Copiaţi conţinutul acestui director pe hard discul dumneavoastră, citiţi
scrisoarea introductivă, stabiliţi legăturile aşa cum sunt descrise în această
scrisoare şi daţi run la SDDB_function_version_1_4.mdb.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
LABORATORUL SPIEZ
Controlul Armelor
Dr. Erik Jandrasits
CH-3700 Spiez
Tel. ++41 33 228 17 83
Fax. ++41 33 228 14 02
e-mail: erik.jandrasits@babs.admin.ch
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Documente
Documente care furnizează informaţii suplimentare despre Convenţia pentru
interzicerea armelor chimice:
-

Manualul Declaraţiilor OIAC 2002 (pdf)
Manualul despre substanţele chimice OIAC 2002 (pdf)

Legislaţie
Exemple de Legislaţie Naţională
•
Legislaţia României
Legea de implementare a prevederilor Convenţiei pentru interzicerea
dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea
lor (pdf).
Informaţii despre măsurile legislative şi administrative luate pentru
implementarea Convenţiei pentru interzicerea armelor chimice în
România (pdf).
www.ancex.ro
www.export-control.ro
•
•
•

Legislaţia din Noua Zeelandă (pdf)
Legislaţia din Grecia (pdf)
Legislaţia din Statele Unite (pdf)

Kit-urile de implementare naţională a legislaţiei OIAC
•
•
•

Kit-ul de implementare naţională a legislaţiei OIAC (Engleză) (pdf)
Kit-ul de implementare naţională a legislaţiei OIAC (Spaniolă) (pdf)
Kit-ul de implementare naţională a legislaţiei OIAC (Rusă) (pdf)

Site-uri web
O listare a site-urilor web referitoare la Convenţia pentru interzicerea armelor
chimice.
Site-ul web CTFS – http://www.tcdi.com/ctfs
Site-ul web OIAC – http://www.opcw.org
Puncte de contact
Informaţii despre punctele de contact referitoare la Secretariatul Tehnic şi
Statele Părţi care pot furniza informaţii suplimentare.
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Reţeaua de experţi juridici
Contacte ST (Secretariatul Tehnic): Biroul Consilierului Juridic OIAC
Tel: +31 70 416 3814
Fax: +31 70 416 3779
legal@opcw.org
Asistenţă - Articolul VII
Contacte ST: Cooperare Internaţională
Tel: +31 70 416 3218
Fax: +31 70 416 3279
intcoopbr@opcw.org
Sprijinul Implementării
Tel: +31 70 416 3376
Fax: +31 70 306 3535
ipb@opcw.org
Biroul Consilierului Juridic
Tel: +31 70 416 3814
Fax: +31 70 416 3779
legal@opcw.org
Vă rugăm adresaţi comentarii şi/sau întrebări referitoare la:
Aplicaţia software:
Conţinut:
Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Departamentul Comerţului al Statelor Unite
(ANCEX) din România
Telefon: + (4021) 311-2083
Telefon: + (001) 703-605-4400
Fax: + (4021) 311-1265
Fax: + (001) 703-605-4424
E-mail: iap@cwc.gov
E-mail: ancex@ancex.ro
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