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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenþilor
învãþãmântului particular liceal, profesional ºi postliceal de a susþine examenul de finalizare
a studiilor la unitãþi similare din învãþãmântul de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
susþine examenul de finalizare a studiilor, bacalaureat sau
absolvire, la o unitate de învãþãmânt sau la o instituþie de
stat similarã din reþeaua Ministerului Educaþiei Naþionale, în
sesiunile organizate pentru absolvenþii învãþãmântului de
stat, în condiþiile legii.
(2) Diploma de bacalaureat sau de absolvire se elibereazã de unitatea de învãþãmânt sau de instituþia de stat
din reþeaua Ministerului Educaþiei Naþionale la care s-a
susþinut examenul respectiv.Ò

Articol unic. Ñ Articolul 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenþilor învãþãmântului particular liceal,
profesional ºi postliceal de a susþine examenul de finalizare
a studiilor la unitãþi similare din învãþãmântul de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din
11 noiembrie 1998, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Absolvenþii învãþãmântului particular liceal
din promoþiile 1994Ñ2000, precum ºi cei ai învãþãmântului
profesional ºi postliceal din promoþiile 1993Ñ2000 pot

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 24 aprilie 2000.
Nr. 58.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1
din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenþilor
învãþãmântului particular liceal, profesional ºi postliceal
de a susþine examenul de finalizare a studiilor
la unitãþi similare din învãþãmântul de stat
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea art. 1 din Legea
nr. 199/1998 privind dreptul absolvenþilor învãþãmântului particular liceal, profesional ºi postliceal de a susþine examenul de finalizare a studiilor la unitãþi
similare din învãþãmântul de stat ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 aprilie 2000.
Nr. 111.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române ºi reglementarea
unor cheltuieli specifice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
þarã beneficiazã de drepturile bãneºti prevãzute de reglementãrile legale, acordate salariaþilor din instituþiile publice.
Art. 2. Ñ Sumele necesare pentru serviciile funerare ºi
pentru construirea ºi întreþinerea monumentelor funerare ale
membrilor Academiei Române se înscriu distinct cu aceastã
destinaþie ºi se asigurã din bugetul Academiei Române.

Art. 1. Ñ Pentru activitãþile ºtiinþifice din cadrul programelor de cercetare desfãºurate cu prilejul deplasãrilor în
afara localitãþii de reºedinþã sau în cazul trimiterii în
strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, membrii Academiei Române care au domiciliul în

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ION DIACONESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 24 aprilie 2000.
Nr. 59.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind acordarea
unor drepturi membrilor Academiei Române
ºi reglementarea unor cheltuieli specifice
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind acordarea unor drepturi
membrilor Academiei Române ºi reglementarea unor cheltuieli specifice ºi se
dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 aprilie 2000.
Nr. 112.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind dreptul absolvenþilor învãþãmântului superior particular de a susþine examenul de finalizare
a studiilor la instituþii de învãþãmânt superior de stat acreditate
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
stat, care au acreditate specializãrile respective sau specializãri înrudite din acelaºi profil.
Art. 4. Ñ Examenele prevãzute la art. 1 ºi 3 se pot
susþine la instituþii de învãþãmânt superior acreditate, stabilite de Ministerul Educaþiei Naþionale, în oricare dintre sesiunile programate, cu acoperirea cheltuielilor de examen
hotãrâte de senatul universitar.
Art. 5. Ñ Dispoziþiile din Legea nr. 71/1995 privind
dreptul absolvenþilor învãþãmântului particular liceal, postliceal ºi superior de a susþine examenul de finalizare a studiilor la unitãþi ºi instituþii similare din învãþãmântul de stat,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139
din 6 iulie 1995, ºi din Legea nr. 64/1997 privind dreptul
absolvenþilor învãþãmântului particular liceal, postliceal ºi
superior de a susþine examenul de finalizare a studiilor la
unitãþile ºi instituþiile din învãþãmântul de stat, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie
1997, contrare prezentei legi, se abrogã.

Art. 1. Ñ Prevederile Legii nr. 71/1995 ºi ale Legii
nr. 64/1997 se aplicã absolvenþilor învãþãmântului superior
particular care au fost înmatriculaþi în anul I de studii în
anii 1990Ñ1996 la specializãri neautorizate sã funcþioneze
provizoriu la data înscrierii la examenul de selecþie.
Art. 2. Ñ Sunt exceptaþi de la prevederile art. 1 ºi se
pot prezenta la examenul de licenþã sau de absolvire, fãrã
a susþine examenul de selecþie, absolvenþii care au început
studiile la specializãrile autorizate sã funcþioneze provizoriu,
dar cãrora ulterior li s-a retras aceastã autorizare sau care
au intrat în lichidare, precum ºi cei care au început studiile
la specializãri neautorizate, dar care sunt autorizate sã
funcþioneze provizoriu la data susþinerii examenului de
licenþã sau de absolvire.
Art. 3. Ñ Pentru absolvenþii prevãzuþi la art. 1 ºi 2
examenul de selecþie, examenul de licenþã sau de absolvire se organizeazã în instituþii de învãþãmânt superior de

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 24 aprilie 2000.
Nr. 60.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind dreptul absolvenþilor învãþãmântului superior particular
de a susþine examenul de finalizare a studiilor la instituþii de învãþãmânt superior de stat acreditate
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind dreptul
absolvenþilor învãþãmântului superior particular de a
susþine examenul de finalizare a studiilor la instituþii

de învãþãmânt superior de stat acreditate ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 aprilie 2000.
Nr. 113.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea
scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor produse ºi echipamente importate
pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 57 din 29 aprilie 1999 pentru aprobarea
scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor produse ºi echipamente importate pentru înzestrarea
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, cu urmãtoarele modificãri:
1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:
”Ordonanþã de urgenþã pentru aprobarea scutirii de la
plata taxei pe valoarea adãugatã a produselor, echipa-

mentelor ºi serviciilor aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaþii SpecialeÒ
2. Alineatul 1 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Se aprobã scutirea de la plata taxei pe valoarea
adãugatã, pânã la data de 31 decembrie 1999 inclusiv, a
echipamentelor de telecomunicaþii, materialelor, pieselor de
schimb, componentelor, aparaturii ºi serviciilor aferente,
importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale, prevãzute în contractele nominalizate în anexa*)
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de
urgenþã.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 24 aprilie 2000.
Nr. 65.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii
de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor produse
ºi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului
de Telecomunicaþii Speciale
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei
pe valoarea adãugatã a unor produse ºi echipamente importate pentru
înzestrarea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale ºi se dispune publicarea
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 20 aprilie 2000.
Nr. 133.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinþarea
Institutului Limbii Române
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 1 din Hotãrârea Guvernului
nr. 34/1999 privind înfiinþarea Institutului Limbii Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din
27 ianuarie 1999, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Limbii Române,
instituþie publicã cu personalitate juridicã în subordinea
Ministerului Educaþiei Naþionale, având sediul în municipiul
Bucureºti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Joszef Kštoý,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 306.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoaºterii, a funcþionãrii în România a Societãþii EstÑVest
din Republica Moldova, prin intermediul unei filiale
În temeiul prevederilor art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaþional privat ºi ale art. 7 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã, în vederea recunoaºterii prin
hotãrâre judecãtoreascã, funcþionarea pe teritoriul României
a Societãþii EstÑVest din Republica Moldova, persoanã
juridicã neguvernamentalã, cu sediul principal în Chiºinãu,
str. ªtefan cel Mare nr. 168, prin intermediul unei filiale.
Art. 2. Ñ Filiala din România a Societãþii EstÑVest din
Republica Moldova are ca scop dezvoltarea cooperãrii între
România ºi Republica Moldova, prin stabilirea ºi consolidarea relaþiilor economice, financiare, sociale, cultural-ºtiinþifice
ºi spirituale dintre cele douã þãri.
Art. 3. Ñ Activitãþile filialei din România a Societãþii
EstÑVest din Republica Moldova nu pot face obiectul unor

finanþãri din Fondul la dispoziþia Guvernului României pentru relaþiile cu Republica Moldova.
Art. 4. Ñ Sediul filialei din România a Societãþii EstÑ
Vest din Republica Moldova este în municipiul Bucureºti,
str. Lunca Bradului nr. 3, bl. H4, sc. C3, et. 3, ap. 15,
sectorul 3.
Art. 5. Ñ Filiala din România a Societãþii EstÑVest din
Republica Moldova îºi va desfãºura activitatea cu respectarea legii române, dupã obþinerea hotãrârii judecãtoreºti de
recunoaºtere.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 307.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180/26.IV.2000

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Albania privind cooperarea
în domeniul sanitar veterinar, semnatã la Bucureºti
la 6 decembrie 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnatã
la Bucureºti la 6 decembrie 1999.
Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor convenþiei se vor efectua în conformitate cu reglementãrile legale în
vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal-Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 309.

CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Albania privind cooperarea
în domeniul sanitar veterinar
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Albania, denumite în continuare pãrþi contractante,
hotãrând extinderea ºi dezvoltarea cooperãrii reciproce în domeniul sanitar veterinar,
pentru asigurarea unei protecþii corespunzãtoare ºi echivalente împotriva transmiterii bolilor la animale ºi a celor
cauzate de produsele de origine animalã, caracterizate printr-o stare necorespunzãtoare de sãnãtate,
conduse de hotãrârea de a dezvolta în continuare relaþiile dintre cele douã þãri,
pentru a facilita comerþul reciproc cu animale, material seminal, embrioni, ouã pentru reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse de uz veterinar, furaje ºi alte produse ºi materii care pot influenþa starea de
sãnãtate a animalelor,
au decis sã încheie prezenta convenþie.
ARTICOLUL 1

Pãrþile contractante vor coopera în vederea protecþiei
teritoriilor statelor lor împotriva introducerii ºi transmiterii de
boli ale animalelor prin activitatea de import, export ºi tranzit de animale, material seminal, embrioni, ouã pentru
reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi
alte produse de uz veterinar, furaje ºi alte produse ºi
materii care pot influenþa starea de sãnãtate a animalelor.

ARTICOLUL 2

Autoritãþile sanitare veterinare ale pãrþilor contractante,
competente în domeniul aplicãrii convenþiei, sunt:
1. Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã din Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei din România;
2. Directoratul Serviciilor Veterinare din Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei din Republica Albania.
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ARTICOLUL 3

Autoritãþile sanitare veterinare competente ale pãrþilor
contractante vor conveni activitãþile reciproce în scopul simplificãrii executãrii procedurilor sanitare veterinare pentru
importul, exportul ºi tranzitul de animale, material seminal,
embrioni, ouã pentru reproducþie, produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse de uz veterinar, furaje
ºi alte produse ºi materii care constituie obiectul controlului
sanitar veterinar de frontierã. Se vor conveni activitãþi reciproce, luându-se în considerare reglementãrile cuprinse în
legislaþia românã ºi albanezã, precum ºi în legislaþia
Uniunii Europene ºi a Organizaþiei Mondiale a Comerþului.
ARTICOLUL 4

1. Autoritãþile sanitare veterinare competente ale pãrþilor
contractante îºi vor furniza imediat informaþii privind:
a) apariþia pe teritoriile statelor lor a bolilor specificate
în lista A a Oficiului Internaþional de Epizootii, inclusiv
numele speciilor, numãrul animalelor afectate ºi zona de
extindere a bolii, baza de diagnostic ºi activitãþile întreprinse pentru prevenirea ºi combaterea bolilor;
b) bolile transmisibile ale animalelor, înscrise în listele A
ºi B ale Oficiului Internaþional de Epizootii, prin schimbul
lunar de buletine informative;
c) condiþiile sanitare veterinare ºi modelele de certificate
sanitare veterinare pentru importul, exportul ºi tranzitul de
animale, material seminal, embrioni, ouã pentru reproducþie,
produse de origine animalã, medicamente ºi alte produse
de uz veterinar, furaje ºi alte produse ºi materii care pot
influenþa starea de sãnãtate a animalelor.
2. Autoritãþile sanitare veterinare competente ale pãrþilor
contractante se vor informa reciproc, imediat, despre
acþiunile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile
specificate în lista A a Oficiului Internaþional de Epizootii
apar pe teritoriile þãrilor limitrofe.
ARTICOLUL 5

1. Pãrþile contractante vor sprijini cooperarea dintre
autoritãþile sanitare veterinare competente ºi instituþiile
române ºi albaneze care utilizeazã rezultatele cercetãrii
ºtiinþifice ºi tehnologice în domeniul sanitar veterinar, prin:
a) schimb de experienþã ºi de informaþii în domeniul
medicinei veterinare;
b) schimb de informaþii ºi întâlniri de lucru, efectuate de
specialiºti ºi de personal ºtiinþific;
c) schimb de reviste de specialitate ºi de alte publicaþii
sanitare veterinare;
d) schimb de informaþii privind activitatea sanitarã veterinarã, de prevederi ºi reglementãri legale publicate în acest
domeniu;
e) schimb de informaþii, reglementãri ºi de specialiºti în
domeniul producerii, testãrii, înregistrãrii, autorizãrii ºi
comercializãrii produselor de uz veterinar.
2. Pãrþile contractante vor admite autoritãþilor sanitare
veterinare competente sã efectueze controale reciproce în
întreprinderile ºi unitãþile care exportã animale, material
seminal, embrioni, ouã pentru reproducþie, produse de oriPentru Guvernul României,
Ioan Avram Mureºan

gine animalã, medicamente ºi alte produse de uz veterinar,
furaje ºi alte produse ºi materii care pot influenþa starea
de sãnãtate a animalelor.
ARTICOLUL 6

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei convenþii vor fi suportate de fiecare parte contractantã,
cu respectarea legislaþiei sale interne.
ARTICOLUL 7

1. Reprezentanþii autoritãþilor sanitare veterinare competente ale pãrþilor contractante se vor întâlni ori de câte ori
este necesar, într-un loc ºi într-o perioadã convenite reciproc.
2. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenþii va fi rezolvat prin negocieri directe între
pãrþile contractante.
3. În cazul în care nu se ajunge la o înþelegere în timpul negocierilor menþionate la alin. 2, diferendele dintre
pãrþile contractante legate de punerea în aplicare a prezentei convenþii vor fi examinate de o comisie mixtã.
Comisia mixtã va fi compusã din câte 2 medici veterinari ºi
un jurist din partea fiecãrei pãrþi contractante. Comisia
mixtã se va întruni la cererea uneia dintre pãrþile contractante în termen de 30 de zile de la data solicitãrii de cãtre
una dintre pãrþile contractante pe teritoriul statului sãu.
Reuniunea va fi prezidatã alternativ de câte un membru al
fiecãrei delegaþii.
ARTICOLUL 8

Prezenta convenþie nu afecteazã drepturile ºi obligaþiile
pãrþilor contractante care rezultã din alte convenþii
internaþionale încheiate de pãrþile contractante în domeniul
sanitar veterinar.
ARTICOLUL 9

Convenþia va intra în vigoare la 60 de zile de la data
ultimei notificãri prin care pãrþile contractante se vor
informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor cerute de
legislaþia lor internã pentru intrarea sa în vigoare.
ARTICOLUL 10

Prezenta convenþie se încheie pentru o perioadã de
5 ani ºi se va prelungi în mod automat pentru o nouã
perioadã de 5 ani, în cazul în care nici una dintre pãrþile
contractante nu va fi notificat celeilalte pãrþi contractante,
cu cel puþin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenþia sa de a o denunþa.
ARTICOLUL 11

La data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii îºi înceteazã valabilitatea Convenþia sanitarã veterinarã dintre
Guvernul Republicii Socialiste România ºi Guvernul
Republicii Populare Albania, semnatã la Tirana la 22 martie
1975.
Semnatã la Bucureºti la 6 decembrie 1999, în douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã, albanezã ºi
englezã, toate textele fiind egal autentice.
În caz de divergenþe de interpretare, textul în limba
englezã va prevala.
Pentru Guvernul Republicii Albania,
Lufter Xhuvell
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea regulilor privind transparenþa ºi publicitatea achiziþiilor publice
În temeiul art. 107 din Constituþia României, precum ºi al art. 2 lit. c), al art. 77 ºi 78 din Ordonanþa Guvernului
nr. 118/1999 privind achiziþiile publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ are
obligaþia de a publica în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a Ñ Achiziþii publice, în termen de cel mult
12 zile de la data înregistrãrii acestora, anunþurile
prevãzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 ºi 76 din
Ordonanþa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile
publice, denumitã în continuare ordonanþã.
(2) În cazul prevãzut la art. 31 alin. (4) din ordonanþã
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ are obligaþia de a
publica anunþul de participare, în termen de cel mult 5 zile
de la data înregistrãrii acestuia.
Art. 2. Ñ (1) Transmiterea spre publicare a anunþurilor
prevãzute la art. 1 trebuie sã fie fãcutã de autoritatea contractantã, printr-o solicitare adresatã în scris Regiei
Autonome ”Monitorul OficialÒ; solicitarea trebuie sã fie semnatã de persoane autorizate de autoritatea contractantã ºi
trebuie sã indice ºi temeiul legal de publicare.

(2) Eventualele modificãri ale anunþurilor, transmise ulterior solicitãrii de publicare, determinã prelungirea în mod
corespunzãtor a termenelor de publicare prevãzute la
art. 1.
Art. 3. Ñ Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ are
obligaþia de a distribui Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a Ñ Achiziþii publice, în termen de cel mult 3
zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþurilor prevãzute la
art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 ºi 76 din ordonanþã.
Art. 4. Ñ Anunþurile prevãzute la art. 19 alin. (1) lit. a),
art. 73, 74 ºi 76 din ordonanþã trebuie sã conþinã cel puþin
informaþiile specificate în anexele nr. 1Ð7, dar nu mai mult
de 650 de cuvinte.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ð7 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 6. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 1 iulie
2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,
Valentina ªiclovan,
secretar de stat
Bucureºti, 20 aprilie 2000.
Nr. 325.
ANEXA Nr. 1
MODELE

pentru anunþuri de intenþie
A. Achiziþia publicã de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante ºi, dacã
este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care
se pot obþine informaþii suplimentare
2. Natura ºi cantitatea produselor care se intenþioneazã
sã fie achiziþionate; codul CPSA
3. Datele aproximative stabilite în vederea iniþierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (dacã sunt
cunoscute)
4. Alte informaþii
5. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Achiziþia publicã de lucrãri
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Amplasamentul lucrãrii
b) Natura ºi cerinþele de execuþie ºi, în cazul în care
lucrarea este împãrþitã în mai multe obiecte distincte,
caracteristicile esenþiale ale acestor obiecte
c) Estimarea gamei costurilor aferente execuþiei (dacã
este posibil)
3. a) Datele aproximative stabilite în vederea iniþierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrãri (dacã sunt
cunoscute)

b) Data aproximativã stabilitã pentru începerea lucrãrii
(dacã este cunoscutã)
c) Calendarul aproximativ pentru execuþia lucrãrii (dacã
este cunoscut)
4. Condiþiile de finanþare a lucrãrii ºi de revizuire a
preþurilor ºi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã
(dacã sunt cunoscute)
5. Alte informaþii
6. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
C. Achiziþia publicã de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante ºi, dacã
este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care
se pot obþine informaþii suplimentare
2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care
se intenþioneazã sã fie achiziþionate; codul CPSA
3. Datele aproximative stabilite în vederea iniþierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (dacã sunt
cunoscute)
4. Alte informaþii
5. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
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ANEXA Nr. 2
MODELE

pentru anunþuri de participare la licitaþia deschisã
A. Achiziþia publicã de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura ºi cantitatea produselor care vor fi
achiziþionate; codul CPSA
c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru o parte sau pentru întreaga cantitate
de produse solicitate
4. Data limitã de livrare a produselor
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de
obþinere a exemplarului respectiv
b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar (unde este cazul)
c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor
6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de furnizare (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
15. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ
17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Achiziþia publicã de lucrãri
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
lucrãri
b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate
oferte
3. a) Amplasamentul lucrãrii
b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale ale lucrãrii
c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit
în mai multe obiecte distincte, indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune ofertã pentru unul sau mai
multe dintre acestea
d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau al contractului de lucrãri, atunci când acesta necesitã ºi întocmirea
proiectelor aferente

4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de
obþinere a exemplarului respectiv
b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar (unde este cazul)
c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor
6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de lucrãri (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
15. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ
17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
C. Achiziþia publicã de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
servicii
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Locul de prestare a serviciilor
b) Categoria serviciilor care vor fi achiziþionate ºi descrierea acestora; codul CPSA
c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de
servicii solicitate
4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de
obþinere a exemplarului respectiv
b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar (unde este cazul)
c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor
6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
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10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de servicii (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. a) Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite
prevederi legale, reglementãri sau dispoziþii administrative,
prestarea serviciilor este rezervatã unei anumite categorii
profesionale
b) Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau
dispoziþiilor administrative vizate
c) Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
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13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
16. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ
18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
ANEXA Nr. 3

MODELE

pentru anunþuri de participare la licitaþia restrânsã
A. Achiziþia publicã de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea
numãrului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de
interes ºi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura ºi cantitatea produselor care vor fi
achiziþionate; codul CPSA
c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru o parte sau pentru întreaga cantitate
de produse solicitate
4. Data limitã de livrare a produselor
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor
b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi
a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ºi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea
de interes ºi documentele de calificare
6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare
7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã
ofertã sau limitele între care se încadreazã acest numãr
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de furnizare (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
15. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ

17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Achiziþia publicã de lucrãri
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãr de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
lucrãri
b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate
oferte
c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea
numãrului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de
interes ºi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
3. a) Amplasamentul lucrãrii
b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale ale lucrãrii
c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit
în mai multe obiecte distincte, posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru unul sau mai multe dintre acestea
d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau al contractului de lucrãri, atunci când acesta necesitã ºi întocmirea
proiectelor aferente
4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor
b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi
a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ºi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea
de interes ºi documentele de calificare
6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare
7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã
ofertã sau limitele între care se încadreazã acest numãr
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de lucrãri (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrãri
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
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15. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ
17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
C. Achiziþia publicã de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
servicii
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea
numãrului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de
interes ºi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
3. a) Locul de prestare a serviciilor
b) Categoria serviciilor care vor fi achiziþionate ºi descrierea acestora; codul CPSA
c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de
servicii solicitate
4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor
b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi
a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ºi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea
de interes ºi documentele de calificare

6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare
7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã
ofertã sau limitele între care se încadreazã acest numãr
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de servicii (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
candidatul
12. a) Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite
prevederi legale, reglementãri sau dispoziþii administrative,
prestarea serviciilor este rezervatã unei anumite categorii
profesionale
b) Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau
dispoziþiilor administrative vizate
c) Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
14. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii
15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
16. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ
18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
ANEXA Nr. 4

MODELE

pentru anunþuri de participare la negocierea competitivã
A. Achiziþia publicã de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare; justificare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea
numãrului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de
interes (unde este cazul)
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura ºi cantitatea produselor care vor fi
achiziþionate; codul CPSA
c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru o parte sau pentru întreaga cantitate
de produse solicitate
4. Data limitã de livrare a produselor
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor
b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi
a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ºi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea
de interes ºi documentele de calificare
6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare
7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã
ofertã sau limitele între care se încadreazã acest numãr
8. Garanþiile pentru participare solicitate

9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de furnizare (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
14. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea
inexistenþei unui astfel de anunþ
16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Achiziþia publicã de lucrãri
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
lucrãri; justificare
b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate
oferte
c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea
numãrului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de
interes (unde este cazul)
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3. a) Amplasamentul lucrãrii
b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale ale lucrãrii
c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit
în mai multe obiecte distincte, posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru unul sau mai multe dintre acestea
d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau al contractului de lucrãri, atunci când acesta necesitã ºi întocmirea
proiectelor aferente
4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor
b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi
a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ºi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea
de interes ºi documentele de calificare
6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare
7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã
ofertã sau limitele între care se încadreazã acest numãr
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de lucrãri (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
14. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea inexistenþei unui astfel de anunþ
16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
C. Achiziþia publicã de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
servicii; justificare
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
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c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea
numãrului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de
interes (unde este cazul)
3. a) Locul de prestare a serviciilor
b) Categoria serviciilor care vor fi achiziþionate ºi descrierea acestora; codul CPSA
c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a
depune ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de
servicii solicitate
4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor
5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor
b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi
a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes ºi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea
de interes ºi documentele de calificare
6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare
7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã
ofertã sau limitele între care se încadreazã acest numãr
8. Garanþiile pentru participare solicitate
9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
referirile la prevederile care le reglementeazã
10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul
de servicii (unde este cazul)
11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
candidatul
12. a) Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite
prevederi legale, reglementãri sau dispoziþii administrative,
prestarea serviciilor este rezervatã unei anumite categorii
profesionale
b) Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau
dispoziþiilor administrative vizate
c) Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi
menþinã oferta valabilã
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde
este cazul)
15. Alte informaþii (posibilitatea de respingere, în bloc, a
tuturor ofertelor, acordarea preferinþei interne etc.)
16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de intenþie sau menþionarea inexistenþei unui astfel de anunþ
17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
ANEXA Nr. 5

MODELE

pentru anunþuri de atribuire a contractelor de achiziþie publicã
A. Achiziþia publicã de produse
1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante
2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare
3. Data semnãrii contractului de furnizare
4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
5. Numãrul ofertelor primite
6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor
7. Natura ºi cantitatea produselor care vor fi livrate de
fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA

8. Preþul sau gama preþurilor plãtite
9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
urmeazã sã fie subcontractatã (unde este cazul)
10. Alte informaþii
11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare
12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Achiziþia publicã de lucrãri
1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante
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2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
lucrãri
3. Data semnãrii contractului de lucrãri
4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri
5. Numãrul ofertelor primite
6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor
7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile
generale ale construcþiei realizate
8. Preþul sau gama preþurilor plãtite
9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care
urmeazã sã fie subcontractatã (unde este cazul)
10. Alte informaþii
11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare
12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.

C. Achiziþia publicã de servicii
1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante
2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
servicii
3. Data semnãrii contractului de servicii
4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
5. Numãrul ofertelor primite
6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor
7. Categoria serviciilor care vor fi prestate de fiecare
ofertant câºtigãtor ºi descrierea acestora; codul CPSA
8. Preþul sau gama preþurilor plãtite
9. Valoarea ºi partea din contractul de servicii care
urmeazã sã fie subcontractatã (unde este cazul)
10. Alte informaþii
11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare
12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
ANEXA Nr. 6

MODELE

de anunþuri pentru concursul de soluþii
A. Anunþul de participare
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. Descrierea temei proiectului
3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restrânsã
4. În cazul unui concurs deschis:
a) data limitã pentru depunerea soluþiei;
b) adresa la care soluþiile trebuie transmise
5. În cazul unui concurs cu participare restrânsã:
a) numãrul de participanþi care vor fi selecþionaþi sã
depunã soluþie sau limitele între care se încadreazã acest
numãr;
b) criterii de selecþie a participanþilor;
c) data limitã pentru depunerea cererii de participare;
d) data limitã pentru transmiterea invitaþiilor de participare
6. Menþiunea dacã participarea este rezervatã persoanelor cu pregãtire într-un anumit domeniu profesional (unde
este cazul)
7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea soluþiilor
8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)
9. Menþiunea dacã decizia juriului este obligatorie pentru
autoritatea contractantã

10. Numãrul ºi valoarea premiilor (unde este cazul)
11. Indicarea sumelor care vor fi plãtite tuturor participanþilor (unde este cazul)
12. Menþiunea dacã participanþii declaraþi câºtigãtori vor
fi invitaþi sã participe la procedura de negociere fãrã anunþ
de participare pentru atribuirea contractului de achiziþie
publicã (unde este cazul)
13. Alte informaþii
14. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Anunþul privind rezultatul concursului
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telegraf, telex, telefax ale autoritãþii contractante
2. Descrierea temei proiectului
3. Numãrul total al concurenþilor
4. Numãrul concurenþilor strãini
5. Câºtigãtorul (câºtigãtorii) concursului
6. Premiul (premiile) acordat (acordate), dupã caz
7. Alte informaþii
8. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare la concurs
9. Data transmiterii anunþului privind rezultatul concursului cãtre Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
ANEXA Nr. 7

MODELE

pentru anunþuri de închidere a procedurii aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziþie publicã
A. Achiziþia publicã de produse
1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante
2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare
3. Natura ºi cantitatea produselor pentru achiziþionarea
cãrora s-a aplicat procedura; codul CPSA
4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea
contractului de furnizare
5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
6. Alte informaþii
7. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare

8. Data transmiterii anunþului de închidere cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
B. Achiziþia publicã de lucrãri
1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante
2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare
3. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile
generale ale construcþiei pentru achiziþionarea cãrora s-a
aplicat procedura
4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea
contractului de lucrãri
5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrãri
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6. Alte informaþii
7. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare
8. Data transmiterii anunþului de închidere cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
C. Achiziþia publicã de servicii
1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante
2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare

ACTE
ALE

ALE

3. Categoria serviciilor pentru achiziþionarea cãrora s-a
aplicat procedura; codul CPSA
4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea
contractului de furnizare
5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
6. Alte informaþii
7. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, a anunþului de participare
8. Data transmiterii anunþului de închidere cãtre Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ.

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, cod 1028
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finanþelor
lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului, începând cu data de
25 aprilie 2000.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

Forma ºi codul emisiunii

Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1028.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãnci ºi la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni, pe o perioadã de 90 de zile, cu subscripþie
în zilele de 25, 26, 27 ºi 28 aprilie, 2, 3, 4 ºi 5 mai 2000.
Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este
în zilele de 24, 25, 26, 27 ºi 31 iulie, 1, 2 ºi 3 august
2000.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de
5.000.000 lei, 10.000.0000 lei, 20.000.000 lei ºi 50.000.000
lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie pot împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 49% pe an, pentru o perioadã
de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã
formula:
D =

VN x 49 x 90

,

360 x 100
în care:
D
= suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie.
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ARTICOLUL 6
Data scadenþei

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc la data de
5 mai 2000, ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie prezentate de cãtre persoanele fizice care au
subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie la aceeaºi unitate a trezoreriei
statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie unitãþile trezoreriei
statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie
pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se
efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie în vederea rãscumpãrãrii ºi înaintea datei de rãscumpãrare, situaþie în care pentru perioada

de subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii sumei
ºi pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv se
acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua scadenþei) se transformã în depozite la trezoreria
statului ºi se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua prezentãrii lor la ghiºeele acesteia, astfel:
a) Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de
zile de la data scadenþei (titularul se prezintã în a 31-a zi,
iar certificatele de trezorerie rãmân în depozit la vedere
maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere de
10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie prezentate în termen de peste 30 de zile de la
data scadenþei (titularul se prezintã în a 32-a zi, iar certificatele de trezorerie rãmân în depozit la termen 31 de zile)
vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului
exclusiv, se plãteºte dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerul
Finanþelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã ºi
dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populaþie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu sunt
supuse impozitãrii.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 21 aprilie 2000.
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