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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 46/1996
privind pregãtirea populaþiei pentru apãrare
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Legea nr. 46/1996 privind pregãtirea
populaþiei pentru apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ Ofiþerii, maiºtrii militari, subofiþerii, gradaþii ºi
soldaþii în rezervã sunt concentraþi pentru:
a) instrucþie;
b) completarea efectivelor forþelor armate;
c) înlãturarea urmãrilor unor dezastre;
d) prevenirea sau înlãturarea unor disfuncþionalitãþi grave
din unele sectoare ale economiei naþionale.

Rezerviºtii pot fi concentraþi pentru instrucþie la datele ºi
pe durata stabilite prin ordin al ºefului Statului Major
General, astfel:
a) de 5 ori pe timpul cât se gãsesc în clasa I de
evidenþã;
b) de 3 ori pe timpul cât se gãsesc în clasa a II-a de
evidenþã;
c) o singurã datã pe timpul cât se gãsesc în clasa
a III-a de evidenþã.Ò
2. Dupã articolul 30 se introduc articolele 301 ºi 302 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 301. Ñ În situaþii deosebite, determinate de apariþia
unor dezastre, a unor grave perturbãri în unele sectoare
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de activitate, vitale pentru economia naþionalã, întregul personal cu ºi fãrã obligaþii militare din sectorul de activitate
afectat poate fi mobilizat la locul de muncã.
Art. 302. Ñ Hotãrârea privind concentrarea rezerviºtilor
sau mobilizarea personalului, în timp de pace, la locul de
muncã, pentru înlãturarea urmãrilor unor dezastre, precum
ºi pentru prevenirea sau înlãturarea disfuncþionalitãþilor
grave din unele sectoare ale economiei naþionale se ia,
dupã caz, de cãtre Preºedintele României, Guvern sau
Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii.
Durata fiecãrei concentrãri sau mobilizãri la locul de
muncã este de maximum 45 de zile, cu posibilitatea de a

fi prelungitã de cãtre autoritatea care a hotãrât mãsura respectivã.
Perioadele în care se efectueazã concentrãri ºi mobilizãri la locul de muncã pot fi anunþate ºi prin mijloacele de
informare în masã.Ò
3. Articolul 70 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
”Drepturile bãneºti cuvenite, potrivit legii, celor concentraþi în temeiul art. 30 alin. 1 se suportã de la bugetul
aprobat Ministerului Apãrãrii Naþionale.Ò

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 5 aprilie 1999.
Nr. 38.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998
privind regimul concesiunilor
În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice-cadru
de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul

concesiunilor, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Departamentul pentru
Reforma Administraþiei Publice Centrale
Petricã Diaconu,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 25 martie 1999.
Nr. 216.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE-CADRU
de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

TITLUL I

(2) Orice investitor interesat poate iniþia procedura de

Dispoziþii generale

concesionare prin înaintarea unei propuneri de concesio-

Art. 1. Ñ Prezentele norme stabilesc conþinutul-cadru al
caietului de sarcini al concesiunii, instrucþiunile privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare, precum
ºi cadrul general privind regimul juridic al contractelor de
concesiune, în aplicarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, denumitã în continuare lege.
Art. 2. Ñ Contractul de concesiune are ca obiect bunurile, proprietate publicã ori privatã a statului, a judeþului, a
oraºului sau a comunei, activitãþile ºi serviciile publice de
interes naþional sau local.
Art. 3. Ñ (1) În scopul þinerii evidenþei documentelor ºi
informaþiilor cu privire la desfãºurarea procedurilor de concesionare ºi la derularea contractelor de concesiune, concedentul va întocmi ºi va pãstra douã registre:
a) registrul ”Candidaturi ºi oferteÒ, care va cuprinde date
ºi informaþii referitoare la derularea procedurilor prealabile
încheierii contractului de concesiune; se vor preciza cel
puþin datele ºi informaþiile referitoare la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor ºi la oferte;
b) registrul ”ContracteÒ, care va cuprinde date ºi informaþii referitoare la derularea contractului de concesiune; se
vor preciza cel puþin datele ºi informaþiile referitoare la
obiectul contractului, durata concesiunii, termenele de realizare a investiþiilor, termenele de platã a redevenþei, obligaþiile de mediu.
(2) Registrele se întocmesc ºi se pãstreazã la sediul
concedentului.
Art. 4. Ñ (1) Toate documentele licitaþiei publice ºi
negocierii directe, întocmite pe parcursul desfãºurãrii procedurilor de licitaþie publicã, respectiv de negociere directã,
se vor pãstra de cãtre concedent într-un dosar al concesiunii, care se va întocmi pentru fiecare concesiune în
parte.
(2) Concedentul are obligaþia de a pãstra confidenþialitatea documentelor din dosarul concesiunii.

nare adresate concedentului, înregistratã de cãtre conce-

TITLUL II

concedent privind exploatarea eficace a bunurilor, activitãþi-

Proceduri prealabile concesionãrii

dent în registrul ”Candidaturi ºi oferteÒ. Propunerea de
concesionare se va face în scris ºi va cuprinde datele de
identificare a investitorului, manifestarea fermã ºi serioasã
a intenþiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de
afaceri.
CAPITOLUL II
Studiul de oportunitate
Art. 6. Ñ (1) Studiul de oportunitate se va întocmi potrivit prevederilor art. 7 ºi 9 din lege.
(2) Studiul de oportunitate va fi aprobat prin ordin, hotãrâre sau decizie a concedentului, dupã caz.
(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 40
alin. (1) din lege, concedentul nu va întocmi studiul de
oportunitate.
CAPITOLUL III
Caietul de sarcini
Art. 7. Ñ (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiþiile
minime pentru licitaþie.
(2) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 40
alin. (1) din lege, concedentul nu va întocmi caietul de
sarcini.
Art. 8. Ñ (1) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de
cãtre concedent la sediul sãu ºi/sau în alte locuri stabilite
de cãtre acesta ºi prevãzute în anunþul publicitar.
(2) Preþul caietului de sarcini se stabileºte de cãtre concedent.
Art. 9. Ñ (1) În funcþie de bunurile, activitãþile sau serviciile ce fac obiectul concesiunii, caietul de sarcini va
cuprinde, în mod obligatoriu:
a) condiþiile de exploatare a concesiunii ºi obiectivele de
ordin economic, financiar ºi de mediu urmãrite de cãtre
lor sau serviciilor ce fac obiectul concesiunii;
b) investiþiile pe care concesionarul este obligat sã le

CAPITOLUL I
Iniþierea concesiunii
Art. 5. Ñ (1) Concedentul poate iniþia procedura de
concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a
caietului de sarcini ºi prin publicarea anunþului privind
organizarea licitaþiei.

realizeze ºi termenele de realizare a acestora;
c) clauzele financiare ºi de asigurãri;
d) regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii;
e) obligaþiile privind protecþia mediului, stabilite conform
legislaþiei în vigoare.
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(2) Caietul de sarcini poate cuprinde:

TITLUL III

a) obiectul concesiunii: datele necesare pentru identificarea

Instrucþiuni privind organizarea ºi desfãºurarea

exactã a obiectului concesiunii, care se vor obþine din fundamentarea tehnico-economicã prevãzutã în studiul de
oportunitate, identificarea bunurilor rezultate în urma inventarierii ºi evaluãrii;
b) destinaþia bunurilor, activitãþilor sau serviciilor ce fac
obiectul concesiunii;
c) obligativitatea asigurãrii activitãþilor ºi serviciilor publice
în regim de continuitate ºi permanenþã;
d) interdicþia subconcesionãrii bunului, activitãþii ori servi-

procedurii de concesionare
Art. 11. Ñ Instrucþiunile privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare vor fi elaborate de cãtre
concedent ºi vor fi puse la dispoziþie o datã cu vânzarea
caietului de sarcini la sediul concedentului ºi/sau la locul
prevãzut în anunþul publicitar.
Art. 12. Ñ Instrucþiunile privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare vor cuprinde procedura
licitaþiei publice ºi procedura negocierii directe.

ciului public concesionat;
e) condiþiile în care concesionarul poate închiria bunul

CAPITOLUL I

concesionat pe durata concesiunii;

Comisia de evaluare

f) durata concesiunii, care nu poate depãºi 49 de ani;

Art. 13. Ñ (1) Comisia de evaluare va fi alcãtuitã potri-

g) redevenþa minimã ºi modul de calcul al acesteia;
h) valoarea investiþiilor fãcute pânã la data concesionãrii;

vit art. 16 din lege, iar membrii acesteia vor fi numiþi prin

i) condiþiile impuse de natura bunurilor, activitãþilor sau

ordin, hotãrâre sau decizie a concedentului, dupã caz.

serviciilor publice ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

(2) Comisia de evaluare va fi alcãtuitã dintr-un numãr

protejarea secretului de stat, materiale cu regim special,

impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

condiþii de siguranþã în exploatare, condiþii privind folosirea

(3) Din comisia de evaluare vor face parte:

ºi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea ºi

a) reprezentanþi ai concedentului, dintre care cel puþin

punerea în valoare a patrimoniului cultural naþional, dupã

unul cu pregãtire juridicã de specialitate;

caz, protecþia mediului, protecþia muncii, condiþii impuse de

b) reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor sau ai direcþiei

acordurile ºi convenþiile internaþionale la care România este

generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat

parte;

judeþene sau a municipiului Bucureºti, dupã caz;

j) modul de organizare a concesionarului: opþiunea auto-

c) un reprezentant al autoritãþii de mediu competente, în

ritãþii concedente pentru forma de organizare a concesiona-

cazul în care bunul, activitatea sau serviciul public ce face

rului;

obiectul concesiunii declanºeazã proceduri de mediu.

k) cuantumul garanþiilor ce urmeazã a fi depuse

de

cãtre concesionar în conformitate cu art. 34 din lege;
l) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune;
m) în cazul activitãþilor sau serviciilor publice în derulare,
clauze referitoare la personalul angajat ºi la protecþia
socialã;
n) orice alte condiþii specifice care vor fi stabilite de
cãtre concedent.

Art. 14. Ñ (1) Preºedintele comisiei de evaluare este
numit de concedent dintre reprezentanþii acestuia în comisia
de evaluare.
(2) Secretarul comisiei de evaluare este numit de cãtre
preºedinte dintre membrii comisiei de evaluare.
(3) La ºedinþele comisiei de evaluare preºedintele poate
invita pentru consultare personalitãþi recunoscute pentru
experienþa ºi

competenþa lor în domeniul din

care face

parte obiectul concesiunii, în condiþiile art. 16 alin. (4) din
CAPITOLUL IV

lege.

Anunþul publicitar

Art. 15. Ñ (1) Reprezentanþii autoritãþilor publice cen-

Art. 10. Ñ (1) Dupã aprobarea caietului de sarcini con-

trale sau locale ori invitaþii care sunt soþ/soþie, rude sau

cedentul va proceda la publicarea anunþului privind organi-

afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice

zarea licitaþiei, în condiþiile art. 13 sau ale art. 22 alin. (1)

participante la licitaþia publicã, cu asociaþii, cu acþionarii

din lege, dupã caz.

care deþin poziþie de control în societãþile comerciale parti-

(2) Anunþul privind organizarea licitaþiei se va afiºa ºi la

cipante la licitaþia publicã, precum ºi cu administratorii sau

locul unde se aflã

cenzorii acestora nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

bunul ori unde se desfãºoarã activitatea sau serviciul public

(2) Membrii comisiei de evaluare ºi invitaþii sunt obligaþi

sediul concedentului, precum ºi/sau
propus spre concesionare.

la

sã dea o declaraþie de compatibilitate, imparþialitate ºi
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confidenþialitate pe propria rãspundere, dupã termenul limitã

(5) Procesul-verbal va cuprinde analiza îndeplinirii de

de depunere a ofertelor/candidaturilor, care se va pãstra la

cãtre fiecare candidat a criteriilor de selecþie publicate în

dosarul concesiunii.

anunþ.

(3) În caz de incompatibilitate, preºedintele comisiei de
evaluare îl va sesiza de îndatã pe concedent despre

(6) Dupã preselecþie licitaþia publicã se va desfãºura
conform procedurii stabilite de lege.

existenþa stãrii de incompatibilitate ºi va propune înlocuirea

CAPITOLUL III

persoanei incompatibile.

Depunerea ofertelor

Art. 16. Ñ Atribuþiile comisiei de evaluare sunt:
a) analizarea ºi evaluarea candidaturilor;

Art. 20. Ñ (1) Ofertele vor fi redactate în limba românã.

b) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaþiilor ºi

(2) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la

documentelor cuprinse în plicul exterior;
c) întocmirea listei cuprinzând candidaþii admiºi la prezentarea unei oferte ºi comunicarea acesteia;
d) analizarea ºi evaluarea ofertelor;
e) întocmirea raportului de evaluare potrivit art. 19

locul precizat în anunþul publicitar, în douã plicuri închise ºi
sigilate, unul exterior ºi unul interior, care vor conþine documentele prevãzute la art. 15 din lege, în termenul menþionat la art. 14 din lege.
(3) Plicul exterior trebuie sã conþinã acte prin care se
dovedeºte cumpãrarea caietului de sarcini.

alin. (1) din lege;
f) întocmirea proceselor-verbale prevãzute de lege;
g) desemnarea câºtigãtorului licitaþiei publice.
Art. 17. Ñ (1) Comisia de evaluare este legal întrunitã
numai în prezenþa tuturor membrilor.

(4) Fiecare participant poate depune doar o singurã
ofertã.
(5) Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în
registrul ”Candidaturi ºi oferteÒ, precizându-se data ºi ora.

(2) Comisia de evaluare adoptã decizii în mod autonom

(6) Ofertele primite ºi înregistrate dupã termenul limitã

ºi numai pe baza criteriilor de selecþie prevãzute în instruc-

de primire prevãzut în anunþul publicitar vor fi excluse de

þiunile privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de

la licitaþie ºi vor fi înapoiate ofertanþilor fãrã a fi deschise.
Art. 21. Ñ Oferta va fi depusã într-un numãr de exem-

concesionare.
(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptã cu votul

plare stabilit de cãtre concedent ºi prevãzut în anunþul
publicitar. Fiecare exemplar trebuie sã fie semnat de cãtre

majoritãþii membrilor.
Art. 18. Ñ Membrii comisiei de evaluare au obligaþia de
a pãstra confidenþialitatea datelor, informaþiilor ºi documentelor cuprinse în candidaturile sau ofertele analizate.

ofertant.
Art. 22. Ñ Oferta trebuie sã cuprindã detaliat toate condiþiile prevãzute în caietul de sarcini ºi alte obligaþii pe care
ofertantul ºi le asumã în cazul în care va câºtiga licitaþia,

CAPITOLUL II
Preselecþia candidaþilor în cazul licitaþiei publice
deschise cu preselecþie
Art. 19. Ñ (1) În cazul procedurii licitaþiei publice deschise cu preselecþie, concedentul va publica anunþul de primire de candidaturi în condiþiile art. 22 din lege.
(2) Candidaturile se depun la sediul concedentului sau
la locul prevãzut în anunþul publicitar, în plicuri închise ºi

precum ºi date tehnice ºi financiare referitoare la:
a) investiþiile pe care se obligã sã le realizeze;
b) perioada preconizatã de amortizare a investiþiilor;
c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiþii;
d) standardele de calitate a activitãþilor

sau serviciilor

publice ce urmeazã a fi prestate;
e) preþurile

ºi/sau tarifele pe care îºi propune sã le

practice;

sigilate, ºi se înainteazã comisiei de evaluare dupã expira-

f) redevenþã.

rea termenului de depunere a candidaturilor.

Art. 23. Ñ (1) Garanþia de participare va fi stabilitã de

(3) Dupã analizarea candidaturilor comisia de evaluare
întocmeºte un proces-verbal de desfãºurare a evaluãrii ºi
lista cuprinzând candidaþii admiºi pentru prezentarea ofertei.
(4) Concedentul va comunica rezultatul preselecþiei prin

cãtre concedent prin instrucþiunile privind organizarea ºi
desfãºurarea procedurii de concesionare.
(2) Ofertantul va pierde

garanþia de participare, dacã

îºi retrage oferta înainte de desemnarea câºtigãtorului.

afiºarea listei la sediul sãu ºi/sau la locul unde s-a des-

(3) Garanþia de participare a ofertantului declarat câºti-

fãºurat preselecþia, precum ºi, în scris, fiecãrui candidat în

gãtor va fi reþinutã de cãtre concedent pânã în momentul

parte.

încheierii contractului de concesiune.
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(4) Concedentul este obligat sã restituie celorlalþi ofertanþi garanþia de participare în termen de 7 zile de la
desemnarea ofertantului câºtigãtor.
CAPITOLUL IV
Desfãºurarea licitaþiei publice
Secþiunea I
Procedura licitaþiei publice deschise

Art. 24. Ñ (1) Pentru desfãºurarea procedurii licitaþiei
publice deschise este obligatorie participarea a cel puþin
2 ofertanþi.
(2) Plicurile, închise ºi sigilate, vor fi predate comisiei de
evaluare la data fixatã pentru deschiderea lor, prevãzutã în
anunþul publicitar.
(3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare în ºedinþã
publicã comisia de evaluare eliminã ofertele care nu conþin
totalitatea documentelor ºi a datelor prevãzute la art. 15
din lege, precum ºi a celor prevãzute în instrucþiunile privind
organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare.
(4) Pentru continuarea desfãºurãrii procedurii de licitaþie
este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel
puþin douã oferte sã întruneascã condiþiile prevãzute la
art. 15 alin. (2) din lege.
(5) În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã
de depunere a ofertelor nu se depun cel puþin douã oferte,
concedentul va proceda la republicarea anunþului publicitar
în condiþiile art. 13 din lege, iar procedura licitaþiei publice
va fi reluatã de la etapa depunerii ofertelor.
Art. 25. Ñ Dupã analizarea conþinutului plicului exterior
secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal
în care se va menþiona rezultatul analizei.
Art. 26. Ñ Deschiderea plicurilor interioare se face
numai dupã semnarea procesului-verbal de cãtre toþi membrii comisiei de evaluare ºi de cãtre ofertanþi.
Art. 27. Ñ Dupã analizarea ofertelor comisia de evaluare poate cere ofertanþilor, în scris, precizãri cu privire la
conþinutul ofertei.

(2) Concedentul poate stabili prin instrucþiunile privind
organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare, în
completarea criteriilor prevãzute la alin. (1), ºi alte criterii
de selecþie a ofertelor pe care le considerã necesare, în
funcþie de bunul, activitatea sau serviciul public ce urmeazã
a fi concesionat.
Art. 30. Ñ (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care
o considerã cea mai bunã din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecþie enunþate în instrucþiunile privind
organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare.
(2) În cazul în care existã punctaje egale între ofertanþii
clasaþi pe primul loc, departajarea acestora se va face în
funcþie de punctajul obþinut pentru criteriul cu ponderea cea
mai mare.
Art. 31. Ñ (1) Pe baza evaluãrii ofertelor comisia de
evaluare întocmeºte raportul în condiþiile art. 19 alin. (1)
din lege ºi procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
(2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit
de cãtre secretarul comisiei de evaluare ºi se semneazã
de cãtre toþi membrii acesteia.
Art. 32. Ñ (1) Comisia de evaluare transmite concendentului raportul, precum ºi ofertele prezentate.
(2) Raportul va fi depus la dosarul concesiunii.
(3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea
raportului comisiei de evaluare concedentul procedeazã la
informarea ofertantului câºtigãtor despre alegerea sa, precum ºi la anunþarea celorlalþi ofertanþi despre respingerea
ofertelor lor.
Secþiunea a III-a
Procedura de contestare a licitaþiei publice deschise

Art. 33. Ñ În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicãrii de respingere a ofertelor, la solicitarea,
în scris, a ofertanþilor respinºi, concedentul va transmite o
copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
Art. 34. Ñ (1) În termen de 5 zile calendaristice de la
primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertanþii pot face contestaþii cu privire la modul în care

Secþiunea a II-a
Criteriile de selecþie a ofertelor

au fost respectate dispoziþiile legale care reglementeazã

Art. 28. Ñ (1) Ponderea importanþei criteriilor de selecþie
a ofertelor va fi stabilitã de cãtre concedent, în funcþie de
bunul, activitatea sau serviciul public ce face obiectul contractului de concesiune.
(2) Criteriile de selecþie a ofertelor se stabilesc de cãtre
concedent ºi sunt prevãzute ca model orientativ în anexa
nr. 1.
Art. 29. Ñ (1) Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte comisia de evaluare va avea în vedere criteriile de selecþie prevãzute la art. 18 alin. (2) din lege.

sediul concedentului sau la locul depunerii ofertei, potrivit

procedura concesionãrii prin licitaþie publicã deschisã, la
anunþului publicitar.
(2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea
contestaþiei concedentul este obligat sã soluþioneze contestaþia ºi sã comunice rãspunsul sãu contestatarului.
Art. 35. Ñ (1)

Pentru soluþionarea contestaþiilor conce-

dentul va numi o comisie formatã din 3 membri.
(2) Membrii comisiei de soluþionare a contestaþiilor sunt
numiþi de cãtre concedent prin ordin, hotãrâre sau decizie,
dupã caz.
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d) alte date, informaþii ºi documente solicitate de cãtre
concedent.
Art. 41. Ñ Condiþiile concesionãrii prin negociere directã

evaluare.
Art. 36. Ñ (1) Comisia de soluþionare a contestaþiilor va
analiza toate documentele întocmite de cãtre comisia de
evaluare ºi va verifica respectarea dispoziþiilor legale care
reglementeazã procedura concesionãrii prin licitaþie publicã

nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitaþia publicã.
Art. 42. Ñ Alegerea concesionarului va fi fãcutã de
cãtre concedent potrivit art. 26 alin. (2) din lege.
Art. 43. Ñ La data prevãzutã în anunþul publicitar pen-

deschisã.
(2) La verificarea documentelor comisia de soluþionare a
contestaþiilor va avea în vedere aspectele contestate de
cãtre contestatar cu privire la respectarea dispoziþiilor legale
referitoare la:
a) modul de alcãtuire a comisiei de evaluare;
b) incompatibilitatea membrilor comisiei de evaluare;
c) condiþiile de întrunire legalã a comisiei de evaluare;
d) evaluarea ofertelor în funcþie de criteriile de selecþie
prevãzute în instrucþiunile privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare;
e) modul de luare a deciziilor în cadrul comisiei de eva-

tru începerea procedurii de negociere directã concedentul
programeazã ofertanþii ºi îi informeazã, în scris, despre
data negocierii directe.
Art. 44. Ñ Pentru negocierea directã va fi pãstrat caietul de sarcini aprobat pentru licitaþia publicã.
Art. 45. Ñ Concedentul va negocia cu fiecare ofertant
în parte la data stabilitã conform programãrii, în condiþiile
prevãzute în caietul de sarcini.
Art. 46. Ñ Dupã încheierea negocierii directe concedentul întocmeºte un proces-verbal care va cuprinde concluziile
negocierilor purtate ºi în care se recomandã cea mai
avantajoasã ofertã.

luare;
f) modul de întocmire a raportului comisiei de evaluare.

TITLUL IV

Art. 37. Ñ (1) În cazul în care contestaþia este fondatã,

Contractul de concesiune

concedentul va revoca decizia de desemnare a ofertantului
câºtigãtor ºi o va notifica tuturor ofertanþilor.
(2) În situaþia prevãzutã la alin. (1) concedentul va
decide anularea licitaþiei ºi organizarea unei noi licitaþii.
Art. 38. Ñ În cazul unui rãspuns negativ la contestaþia
depusã de cãtre ofertantul respins, acesta va putea recurge
la instanþa judecãtoreascã competentã de drept comun din
raza teritorialã în care se aflã sediul concedentului.
CAPITOLUL V
Negocierea directã
Art. 39. Ñ În cazul în care nu a fost desemnat nici un
câºtigãtor în urma celei de-a doua licitaþii publice, concedentul va decide iniþierea procedurii de negociere directã.
Art. 40. Ñ (1) Concedentul va proceda la publicarea
anunþului privind intenþia de a recurge la negociere directã,
în condiþiile art. 27 alin. (2) din lege.
(2) În cadrul procedurii de negociere directã participanþii
trebuie sã prezinte:

CAPITOLUL I
Încheierea contractului de concesiune
Art. 47. Ñ (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în
formã scrisã, sub sancþiunea nulitãþii absolute.
(2) Conþinutul contractului de concesiune este prezentat,
cu titlu orientativ, în anexa nr. 2.
Art. 48. Ñ (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în
termen de 30 de zile de la data la care concedentul a
informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dacã prin
caietul de sarcini nu s-a prevãzut altfel.
(2) Ofertantul se considerã informat la data recepþionãrii
scrisorii recomandate cu confirmare de primire, care conþine acceptarea ofertei sale.
Art. 49. Ñ Contractul de concesiune va conþine:
a) partea reglementarã a contractului, care cuprinde clauzele prevãzute în caietul de sarcini;
b) alte clauze contractuale stabilite de cãtre pãrþi prin
acordul lor.
Art. 50. Ñ Refuzul ofertantului declarat câºtigãtor de a

a) date, informaþii ºi documente de identitate/identificare;

încheia contractul de concesiune atrage aplicarea prevede-

b) date, informaþii ºi documente referitoare la calitãþile ºi

rilor art. 28 alin. (3) din lege.

capacitãþile lor;

Art. 51. Ñ Cuantumul daunelor-interese prevãzute la

c) acte doveditoare care sã ateste depunerea garanþiei

art. 28 alin. (2) ºi (3) din lege, dacã pãrþile nu s-au înþeles

de participare; cuantumul garanþiei se stabileºte de cãtre

altfel, va fi stabilit de cãtre instanþa judecãtoreascã de

concedent ºi va fi publicat în anunþul privind negocierea

drept comun, la cererea pãrþii interesate, ºi va cuprinde

directã;

atât prejudiciul efectiv suferit, cât ºi beneficiul nerealizat.
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Art. 52. Ñ În cazul în care ofertantul declarat câºtigãtor

Art. 59. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la data sem-

refuzã încheierea contractului, licitaþia publicã va fi anulatã,

nãrii contractului de concesiune concesionarul este obligat

iar concedentul va relua procedura de licitaþie publicã de la

sã depunã garanþia

etapa publicãrii anunþului, în condiþiile legii, studiul de opor-

fi stabilitã de cãtre concedent.

tunitate ºi caietul de sarcini pãstrându-ºi valabilitatea.
CAPITOLUL II
Efectele contractului de concesiune

prevãzutã la art. 34 din lege, care va

(2) Concesionarul poate depune ca garanþie ºi titluri de
credit asupra

cãrora constituie un drept

de gaj în favoa-

rea concedentului.
Art. 60. Ñ În condiþiile încetãrii contractului de conce-

Secþiunea I
Drepturile concesionarului

siune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forþa
majorã sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sã asi-

Art. 53. Ñ (1) În temeiul contractului de concesiune,

gure continuitatea prestãrii activitãþii sau serviciului public,

concesionarul dobândeºte dreptul de a exploata, în mod

în condiþiile stipulate în contract, pânã la preluarea acestora

direct, pe riscul ºi pe rãspunderea sa, bunurile, activitãþile

de cãtre concedent.

ºi serviciile publice care fac obiectul contractului, potrivit
obiectivelor stabilite de cãtre concedent.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi ºi de a culege
fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii
bunului ºi scopului stabilit de pãrþi prin contractul de concesiune.
(3) Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu
terþii pentru asigurarea ºi valorificarea exploatãrii bunurilor,

Art. 61. Ñ În cazul în care concesionarul sesizeazã
existenþa unor cauze sau iminenþa producerii unor evenimente de naturã sã

conducã la imposibilitatea realizãrii

activitãþii sau a serviciului public, va notifica de îndatã
acest fapt concedentului, în vederea luãrii mãsurilor ce se
impun pentru asigurarea continuitãþii activitãþii sau serviciului
public.

activitãþilor ºi serviciilor publice care fac obiectul concesiunii

Secþiunea a III-a

în condiþiile legii, fãrã a putea transfera acestora drepturile

Drepturile concedentului

dobândite prin contractul de concesiune.

Art. 62. Ñ (1) Pe durata contractului de concesiune

Secþiunea a II-a

concedentul are dreptul sã verifice respectarea obligaþiilor

Obligaþiile concesionarului

asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul sã

Art. 54. Ñ În temeiul contractului de concesiune, conce-

inspecteze bunurile, sã verifice stadiul de realizare a inves-

sionarul are obligaþia sã asigure exploatarea eficace în

tiþiilor, precum ºi modul în care este satisfãcut interesul

regim de continuitate ºi permanenþã a bunurilor, activitãþilor

public prin realizarea activitãþii sau serviciului public.

sau serviciilor publice ce fac obiectul concesiunii.
Art. 55. Ñ Concesionarul are obligaþia de a exploata în

(2) Verificarea se va exercita cu notificarea prealabilã a
concesionarului ºi în condiþiile stabilite în contract.

mod direct bunurile, activitãþile sau serviciile publice care

Art. 63. Ñ (1) La încetarea contractului de concesiune

fac obiectul concesiunii, fãrã a putea subconcesiona unei

prin ajungere la termen concedentul are dreptul sã îºi

alte persoane, în tot sau în parte, obiectul concesiunii.
Art. 56. Ñ Concesionarul este obligat sã plãteascã
redevenþa la valoarea prevãzutã în ofertã ºi în modul stabilit în contractul de concesiune.
Art. 57. Ñ La încetarea contractului de concesiune prin
ajungere la termen concesionarul este obligat sã restituie
concedentului bunurile de retur în mod gratuit ºi libere de

manifeste intenþia de a dobândi bunurile de preluare ºi sã
solicite concesionarului încheierea contractului de vânzarecumpãrare cu privire la aceste bunuri.
(2) Pãrþile vor putea stabili un termen în care concedentul sã fie obligat sã îºi exercite dreptul de opþiune prevãzut la alin. (1), sub sancþiunea decãderii.
Art. 64. Ñ (1) Concedentul poate modifica în mod uni-

orice sarcini.
Art. 58. Ñ La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sã încheie cu concedentul un con-

lateral partea reglementarã a contractului de concesiune, în
condiþiile art. 31 alin. (1) din lege.

având ca obiect bunurile de

(2) Concesionarul este obligat sã continue exploatarea

preluare prevãzute ca atare în caietul de sarcini ºi stabilite

bunului, desfãºurarea activitãþii ori prestarea serviciului în

prin contractul de concesiune, în privinþa cãrora conceden-

noile condiþii stabilite

tul ºi-a manifestat intenþia de a le dobândi.

încetarea contractului de concesiune.

tract de vânzare-cumpãrare

de concedent, fãrã a putea solicita

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 140/6.IV.1999

9

Secþiunea a IV-a

dezacord, acestea vor fi stabilite de instanþa judecãtoreascã

Obligaþiile concedentului

sau, dupã caz, de instanþa arbitralã precizatã prin contract.

Art. 65. Ñ Concedentul este obligat sã nu îl tulbure pe

Art. 70. Ñ În cazul nerespectãrii din culpã a obligaþiilor

concesionar în exerciþiul drepturilor rezultate din contractul

asumate de cãtre una dintre pãrþi prin contractul de conce-

de concesiune.

siune sau al incapacitãþii îndeplinirii acestora, cealaltã parte

Art. 66. Ñ Concedentul nu are dreptul sã modifice în

este îndreptãþitã sã cearã instanþei judecãtoreºti sau, dupã

mod unilateral contractul de concesiune, în afarã de cazu-

caz, celei arbitrale sã se pronunþe cu privire la rezilierea
contractului, cu daune-interese.

rile prevãzute de lege.
Art. 67. Ñ Concedentul este obligat sã notifice concesionarului apariþia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã

Art. 71. Ñ (1) În cazul dispariþiei, dintr-o cauzã de forþã
majorã, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitãþii
obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va noti-

atingere drepturilor acestuia.

fica de îndatã concedentului despre dispariþia bunului ori

CAPITOLUL III

despre imposibilitatea obiectivã de realizare a activitãþii sau
serviciului public, declarând renunþarea la concesiune.

Încetarea contractului de concesiune
Art. 68. Ñ (1) Contractul de concesiune înceteazã de
drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în
mãsura în care pãrþile nu convin, în scris, prelungirea aces-

(2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei
despãgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca
urmare a situaþiilor prevãzute la alin. (1).
Art. 72. Ñ Prin contractul de concesiune pãrþile pot sta-

tuia în condiþiile legii.
(2) Pãrþile pot prelungi contractul de concesiune cu o
perioadã egalã cu cel mult jumãtate din durata sa iniþialã,
în condiþiile art. 30 alin. (3) din lege.

bili ºi alte cauze de încetare a contractului de concesiune,
fãrã a aduce atingere cauzelor ºi condiþiilor reglementate
de lege.

TITLUL V

(3) În mãsura în care pãrþile nu convin asupra unor noi
condiþii cu privire la prelungirea contractului de concesiune,
acesta se va derula în condiþiile stabilite iniþial.

Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 73. Ñ Procedurile de licitaþie sau de negociere

Art. 69. Ñ (1) Concedentul poate denunþa unilateral

directã, aflate în curs de derulare la data intrãrii în vigoare

contractul de concesiune în condiþiile art. 35 lit. b) din lege.

a prezentei hotãrâri, îºi pãstreazã valabilitatea ºi vor fi

(2) În situaþia prevãzutã la

alin. (1) concedentul va

derulate pânã la finalizare în condiþiile dispoziþiilor legale în

notifica intenþia de a denunþa unilateral contractul de con-

vigoare în momentul începerii desfãºurãrii lor, în mãsura în

cesiune ºi va face menþiune cu privire la motivele ce au

care clauzele contractului ce urmeazã a fi încheiat nu con-

determinat aceastã mãsurã.

travin prevederilor legale în vigoare.

(3) Pãrþile vor stabili cuantumul despãgubirilor datorate
concesionarului ºi modul de platã a acestora. În caz de

Art. 74. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice-cadru.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice-cadru
CRITERII DE SELECÞIE

Ñ model orientativ Ñ
Comisia de evaluare va

face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selecþie pre-

zentate mai jos ºi în conformitate cu

numãrul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.

Aspecte economice ºi financiare ale ofertei (60 de puncte):
Criteriul

Numãrul de puncte

Structura organizatoricã a ofertantului ºi, dacã este cazul, capitalul sãu social

5

Situaþia economicã ºi financiarã, inclusiv bonitatea financiarã a ofertantului

10

10
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Criteriul
Experienþa ofertantului ºi, dacã este cazul, a acþionarilor (membrilor grupului) acestuia în organizarea finanþãrii în scopul dezvoltãrii ºi exploatãrii concesiunii sau a altor proiecte cu caracter similar
Nivelurile tarifelor propuse (pentru serviciile ce fac obiectul concesionãrii) la
începerea exploatãrii ºi un sistem de determinare a nivelului tarifelor, þinându-se
seama de nivelurile maxime ºi minime considerate adecvate pentru implementarea proiectului, precum ºi de condiþiile de introducere a acestora
Planul de finanþare pentru dezvoltarea ºi exploatarea concesiunii, þinându-se
seama de urmãtoarele aspecte, dar fãrã a se limita la acestea:
1. investiþiile din fondurile proprii (capitalul) ofertantului, care pot fi utilizate în
scopul demarãrii proiectului cât mai repede posibil
2. metoda obþinerii finanþãrii externe (credite, împrumuturi)
3. capacitatea ofertantului de a asigura finanþare fãrã garanþii privind rambursarea unui credit de la bugetul concedentului
4. plãþi cãtre concedent ºi formele propuse pentru repartizarea profitului
generat de concesiune
5. asigurarea financiarã (de exemplu: acreditiv, garanþie de execuþie etc.)
6. alte aspecte financiare

Numãrul de puncte

10

5

5
5
5
5
5
5

Aspecte tehnice ale ofertei (60 de puncte):
Criteriul
Pregãtirea organizatoricã ºi tehnicã a ofertantului, precum ºi procedurile ºi
soluþiile tehnice propuse
Programul de construcþie, care specificã data începerii, etapizarea ºi finalizarea construcþiilor, precum ºi a sistemului de operare
Programul ºi sistemul de supraveghere, organizare ºi control al serviciilor
ce urmeazã a fi concesionate
Conceptul privind supervizarea lucrãrilor de construcþii ºi montaj
Credibilitatea procedurii de previziune a necesarului (de servicii) a ofertantului ºi procedura de încasare a tarifelor

Numãrul de puncte

10
20
10
10
10

Condiþii generale ale ofertei (30 de puncte):
Criteriul
Condiþiile, nivelul costurilor ºi procedurile privind protecþia mediului, protecþia
terenurilor arabile ºi forestiere, a valorilor culturale ºi a siturilor arheologice
Angajarea de antreprenori români ºi folosirea de materiale ºi produse fabricate pe plan local, propuse de ofertant

Numãrul de puncte

10
20

Aspecte juridice ale ofertei (30 de puncte):
Criteriul
Condiþiile concesiunii acceptate de cãtre ofertant ºi prezentate în caietul de
sarcini
Împãrþirea riscului ºi a rãspunderii între concedent ºi concesionar
Forma de control ºi de monitorizare cerutã de concedent
Sistemul de asigurare propus cu privire la implementarea concesiunii
Durata propusã a concesiunii
Numãrul maxim de puncte

Numãrul de puncte

10
5
5
5
5
180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 140/6.IV.1999
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice-cadru

CONTRACT DE CONCESIUNE

Ð model orientativ Ð

I. Pãrþile contractante
Între ministerul/organul de specialitate al administraþiei publice centrale/consiliul judeþean/consiliul
local/instituþia publicã de interes local ..................................................., cu sediul în .........................,
reprezentat prin .........................................................................., având funcþia de ..............................,
în calitate de concedent, pe de o parte,
ºi ...........................................................................................................................................................,
persoanã fizicã (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoanã juridicã (actul constitutiv al agentului
economic) ...................................................................................................................................................,
cu sediul principal în ............................................................................................................................,
reprezentat prin .........................................................................., având funcþia de .................................,
în calitate de concesionar, pe de altã parte,
la data de .........................................,
la sediul concedentului (alt loc, adresã etc.) ....................................................................................,
în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor ºi al hotãrârii (Guvernului, consiliului
judeþean, orãºenesc sau comunal) de aprobare a concesionãrii nr. ........ din ............., s-a încheiat
prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune
Art. 1. Ñ (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, a unei activitãþi
sau a unui serviciu public .......................................................................................................................,
situat în .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................,
în conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivele concedentului sunt:
a)...........................................................................................................................................................;
b)...........................................................................................................................................................;
c) ...........................................................................................................................................................;
d)............................................................................................................................................................
etc.

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmãtoarele categorii de
bunuri:
a) bunurile de retur: ..........................................................................................................................;
b) bunurile de preluare: .....................................................................................................................;
c) bunurile proprii: ....................................................................................................... .

III. Termenul
Art. 2. Ñ (1) Durata concesiunii este de ......................................... ani, începând de la data
de ........................................ .
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadã egalã cu cel mult jumãtate
din durata sa iniþialã.
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IV. Redevenþa
Art. 3. Ñ Redevenþa este de .............................................. lei, plãtitã anual/lunar, în conformitate
cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de platã).

V. Plata redevenþei
Art. 4. Ñ Plata redevenþei se face prin conturile:
contul concedentului nr. .....................................................................................................................,
deschis la Banca .................................................................................................................................;
contul concesionarului nr. ..................................................................................................................,
deschis la Banca .......................................................................................................... .
Neplata redevenþei sau executarea cu întârziere a acestei obligaþii conduce la ..........................
...................................................................................................................................... .

VI. Drepturile pãrþilor
Drepturile concesionarului

Art. 5. Ñ (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul ºi pe rãspunderea sa, bunurile, activitãþile ºi serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi ºi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului ºi obiectivelor stabilite de pãrþi prin contractul de concesiune.
Drepturile concedentului

Art. 6. Ñ (1) Concedentul are dreptul sã inspecteze bunurile concesionate, sã verifice stadiul
de realizare a investiþiilor, precum ºi modul în care este satisfãcut interesul public prin realizarea
activitãþii sau serviciului public, verificând respectarea obligaþiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilã a concesionarului ºi în urmãtoarele
condiþii: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
(3) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concedentul are dreptul sã
îºi manifeste intenþia de a dobândi bunurile de preluare ºi de a solicita concesionarului încheierea
contractului de vânzare-cumpãrare cu privire la aceste bunuri. În termen de É.................ÉÉ concedentul este obligat sã îºi exercite dreptul de opþiune, sub sancþiunea decãderii.
(4) Concedentul are dreptul sã modifice în mod unilateral partea reglementarã a contractului de
concesiune, din motive excepþionale legate de interesul naþional sau local.

VII. Obligaþiile pãrþilor Ñ clauze stabilite în condiþiile caietului de sarcini
Obligaþiile concesionarului

Art. 7. Ñ (1) Concesionarul este obligat sã asigure exploatarea eficace în regim de continuitate
ºi de permanenþã a bunurilor, activitãþilor sau serviciilor publice care fac obiectul concesiunii,
potrivit obiectivelor stabilite de cãtre concedent.
(2) Concesionarul este obligat sã exploateze în mod direct bunurile, activitãþile sau serviciile
publice care fac obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.
(4) Concesionarul este obligat sã plãteascã redevenþa.
(5) Concesionarul este obligat sã asigure creºterea eficienþei în urmãtoarele modalitãþi:
a) .........................................................................................................................................................;
b) ..........................................................................................................................................................
etc.
(6) Concesionarul este obligat sã realizeze urmãtoarele investiþii:
a) bunurile aduse ca investiþii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) ......ÉÉÉÉ
...................................................................................................................................................................;
b) termenele de realizare a investiþiilor ............................................................................................
...................................................................................................................................................................;
c) investiþiile care nu se amortizeazã pe durata concesiunii ..........................................................
...................................................................................................................................................................;
d) avizele ce trebuie obþinute în cazul în care sunt afectate bunuri cu regim special ÉÉÉÉ
...................................................................................................................................................................;
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e) standardele de calitate a activitãþilor ºi serviciilor publice prestate ...........................................
...................................................................................................................................... .
(7) Concesionarul este obligat sã respecte condiþiile impuse de natura bunurilor, activitãþilor sau
serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiþii de siguranþã în
exploatare, protecþia mediului, protecþia muncii, condiþii privind folosirea ºi conservarea patrimoniului etc.) ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(8) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat
sã restituie concedentului, în deplinã proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit ºi libere de orice
sarcini.
(9) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sã încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpãrare având ca obiect bunurile de preluare, prevãzute ca atare în
caietul de sarcini ºi stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinþa cãrora concedentul
ºi-a manifestat intenþia de a le dobândi.
(10) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul
este obligat sã depunã, cu titlu de garanþie, o sumã de É............ÉÉÉÉ lei, reprezentând o
cotã-parte din suma datoratã concedentului cu titlu de redevenþã pentru primul an de activitate.
(11) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen,
excluzând forþa majorã ºi cazul fortuit, concesionarul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii
activitãþii sau serviciului public, în condiþiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de
cãtre concedent.
(12) În cazul în care concesionarul sesizeazã existenþa sau posibilitatea existenþei unei cauze
de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãþii sau serviciului public, va notifica de
îndatã acest fapt concedentului, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãþii activitãþii sau serviciului public.
(13) Concesionarul este obligat sã continue exploatarea bunului, desfãºurarea activitãþii ori
prestarea serviciului în noile condiþii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (4)
din prezentul contract de concesiune, fãrã a putea solicita încetarea acestuia.
(14) Concesionarul va menþine un numãr de É..............ÉÉ angajaþi.
(15) Concesionarul se obligã sã plãteascã É........É % din prima de asigurare.
(16) Alte clauze.
Obligaþiile concedentului

Art. 8. Ñ (1) Concedentul este obligat sã nu îl tulbure pe concesionar în exerciþiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sã modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afarã
de cazurile prevãzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat sã notifice concesionarului apariþia oricãror împrejurãri de naturã sã
aducã atingere drepturilor concesionarului.

VII. Încetarea contractului de concesiune
Art. (9) Ñ (1) Prezentul contract de concesiune înceteazã în urmãtoarele situaþii:
a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacã pãrþile nu convin, în scris, prelungirea acestuia,
în condiþiile legii;
b) în cazul în care interesul naþional sau local o impune, prin denunþarea unilateralã de cãtre
concedent, cu plata unei despãgubiri juste ºi prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de cãtre concesionar, prin reziliere, cu plata
unei depãgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de cãtre concedent, prin reziliere, cu plata de
despãgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariþia, dintr-o cauzã de forþã majorã, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitãþii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunþare, fãrã plata unei despãgubiri;
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f) în cazul în care interesul naþional sau local o impune, prin rãscumpãrarea unei concesiuni,
care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaþie tehnico-economicã în care se
va stabili preþul rãscumpãrãrii. În aceastã situaþie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
g) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fãrã a aduce atingere cauzelor ºi condiþiilor reglementate de lege.
(2) La încetarea, din orice cauzã, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate dupã cum urmeazã:
a) bunuri de retur ..............................................................................................................................;
b) bunuri de preluare ........................................................................................................................;
c) bunuri proprii .......................................................................................................... .

VIII. Clauze contractuale referitoare la împãrþirea responsabilitãþilor de mediu între concedent
ºi concesionar
Art. 10. Ñ ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .

IX. Rãspunderea contractualã
Art. 11. Ñ Nerespectarea de cãtre pãrþile contractante a obligaþiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage rãspunderea contractualã a pãrþii în culpã.

X. Litigii
Art. 12. Ñ (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenþa instanþei judecãtoreºti de drept comun.
(2) Pentru soluþionarea eventualelor litigii pãrþile pot stipula în contractul de concesiune clauze
compromisorii.

XI. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenþionalã, clauze penale)
Art. 13. Ñ ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .

XII. Definiþii
Art. 14. Ñ (1) Prin forþã majorã, în sensul prezentului contract de concesiune,
împrejurare externã cu caracter excepþional, fãrã relaþie cu lucrul care a provocat
însuºirile sale naturale, absolut invincibilã ºi absolut imprevizibilã.
(2) Prin caz fortuit se înþelege acele împrejurãri care au intervenit ºi au condus
prejudiciului ºi care nu implicã vinovãþia paznicului juridic, dar care nu întrunesc
forþei majore.

se înþelege o
dauna sau cu
la producerea
caracteristicile

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ÉÉÉÉ exemplare.

Concedent,
ÉÉÉÉÉÉ

Concesionar,
ÉÉÉÉÉÉ
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului
pentru executarea lucrãrilor de consolidãri, amenajãri, reabilitãri de reþele termice,
drenãri incintã ºi refaceri de construcþii în zona de protecþie la Mânãstirea Putna, judeþul Suceava,
din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 300 milioane
lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea executãrii lucrãrilor de consolidãri, amenajãri, reabilitãri
de reþele termice, drenãri incintã ºi refaceri de construcþii
în zona de protecþie la Mânãstirea Putna, judeþul Suceava,
din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor.
Art. 2. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii
cu suma prevãzutã la art. 1 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
bugetul Ministerului Culturii pe anul 1999.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi alte organe abilitate de
lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu
prevederile legale, a sumei prevãzute la art. 1.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 aprilie 1999.
Nr. 256.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului
pentru executarea lucrãrilor de consolidãri ºi amenajãri în zona de protecþie
la Mânãstirea Voroneþ, judeþul Suceava, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 250 milioane
lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea executãrii lucrãrilor de consolidãri ºi amenajãri în zona
de protecþie la Mânãstirea Voroneþ, judeþul Suceava, din
cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor.

Art. 2. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii
cu suma prevãzutã la art. 1 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
bugetul Ministerului Culturii pe anul 1999.
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Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi alte organe abilitate
de lege vor controla modul de utilizare, în conformi-

tate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la
art. 1.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 aprilie 1999.
Nr. 257.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare
pentru construirea unor noi lãcaºuri de cult, precum ºi pentru întreþinerea ºi funcþionarea
unor unitãþi de cult cu venituri reduse din cadrul Episcopiei Ortodoxe Slobozia
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 2.000 milioane
lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea continuãrii lucrãrilor de construcþie a unor lãcaºuri de
cult, precum ºi pentru întreþinerea ºi funcþionarea unor
unitãþi de cult cu venituri reduse din cadrul Episcopiei
Ortodoxe Slobozia, judeþul Ialomiþa.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul aprobat Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul
1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe
anul 1999.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte
organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în
conformitate cu prevederile legale, a sumei prevãzute la
art. 1.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 aprilie 1999.
Nr. 258.
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