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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
în grad de Mare Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 75 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate diplomatică,
pentru contribuția sa la promovarea și menținerea unui standard de excelență
profesională în rândul tinerei generații de diplomați,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă post-mortem Ordinul Național Serviciul Credincios
în grad de Mare Ofițer fostului ambasador al României în cadrul Misiunii
Permanente a României la ONU — New York, Alexandru Cornea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 10 septembrie 2009.
Nr. 1.325.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Emil Ghițulescu se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Sudan.
Art. 2. — Domnul Emil Ghițulescu își va încheia misiunea în termen de cel
mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 11 septembrie 2009.
Nr. 1.326.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Constantin Alexa se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Uzbekistan.
Art. 2. — Domnul Constantin Alexa își va încheia misiunea în termen de cel
mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

București, 11 septembrie 2009.
Nr. 1.327.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Gabriel Gafița se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Portugheză.
Art. 2. — Domnul Gabriel Gafița își va încheia misiunea în termen de cel
mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 11 septembrie 2009.
Nr. 1.328.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Doamna Oana Cristina Popa se recheamă din calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Croația.
Art. 2. — Doamna Oana Cristina Popa își va încheia misiunea în termen de
cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

București, 11 septembrie 2009.
Nr. 1.329.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Valerica Epure se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Federală
Democratică Nepal și în Republica Populară Bangladesh.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

București, 11 septembrie 2009.
Nr. 1.330.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administrației și
internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Zamfir Alexe Constantin
trece în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

București, 11 septembrie 2009.
Nr. 1.331.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.420/2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul judecător Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de
Casație și Justiție, se eliberează din funcțiile de judecător și de președinte al
acestei instanțe ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 14 septembrie 2009.
Nr. 1.333.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele
măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri
de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, prin concedieri colective, ca
urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din
Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecție socială a
personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a
Pădurilor — Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a
restituirii pădurilor către foștii proprietari, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006, cu
modificările ulterioare, se modifică și devine 31 decembrie 2010.
(2) Numărul de salariați disponibilizați prin concedieri
colective prevăzut la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 174/2006, cu
modificările ulterioare, se modifică și devine 4.240.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 22 iulie 2009.
Nr. 865.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009,
între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2009
nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă diminuarea sumelor alocate din credite
externe Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în
bugetul pe anul 2009 cu suma de 177 mii lei.
Art. 2. — Se aprobă alocarea unor sume din credite
externe Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor în bugetul pe anul 2009, în valoare de
177 mii lei.
Art. 3. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să
introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura
sumelor alocate din credite externe pe anul 2009 în bugetele
celor 2 ordonatori principali de credite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Marian Zlotea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 12 august 2009.
Nr. 907.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării de către Ministerul Sănătății în colaborare cu Serviciul de
Telecomunicații Speciale a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă, începând cu anul 2010, realizarea de
către Ministerul Sănătății în colaborare cu Serviciul de
Telecomunicații Speciale a rețelei securizate de comunicații de
arie extinsă.
Art. 2. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății împreună cu Serviciul
de Telecomunicații Speciale vor emite normele tehnice privind
modul de utilizare a rețelei realizate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Se autorizează Serviciul de Telecomunicații
Speciale să achiziționeze serviciile de buclă locală de comunicații
de date, conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și
completările ulterioare, pentru Ministerul Sănătății, precum și să
gestioneze rețeaua constituită conform cerințelor beneficiarului.

Art. 4. — (1) Modul de recuperare a costurilor pentru
serviciile de buclă locală de comunicații de date, precum și orice
alte detalii se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul
Sănătății și Serviciul de Telecomunicații Speciale.
(2) Clauzele protocolului prevăzut la alin. (1) se pot renegocia
anual, la cererea uneia dintre părți.
Art. 5. — (1) Costurile pentru serviciile de buclă locală de
comunicații de date achiziționate potrivit art. 3 se recuperează
de Serviciul de Telecomunicații Speciale din bugetul Ministerului
Sănătății sau, după caz, din bugetele structurilor conectate la
rețea: spitale, unități de primiri urgențe și altele asemenea.
(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activități, încasate
în cadrul aceluiași exercițiu financiar, Serviciul de
Telecomunicații Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate
în acest scop.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Gabriel Sandu
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Cristina Trăilă
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 12 august 2009.
Nr. 921.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvețian de contrapartidă, constituit în temeiul
Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea
asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre
Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București la 14 decembrie 2001,
pentru Spitalul General CF Ploiești
Având în vedere prevederile art. 5 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea
Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare,
ținând cont de prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind
acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992, precum și de schimbul de scrisori pentru prelungirea
valabilității acordului pentru perioada 1995—1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, cu modificările și completările
ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la
București la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind
acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 369/2002,
luând în considerare Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvețian pentru aprobarea proiectelor finanțate din Fondul
elvețian de contrapartidă, semnată la București la 5 iunie 2008,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) În vederea finanțării proiectului „Creșterea
eficienței termice a clădirilor Spitalului General CF Ploiești”,
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de administrator al
Fondului de contrapartidă, alocă Spitalului General CF Ploiești
suma de 1.248.404 lei, reprezentând ajutor financiar
nerambursabil acordat de Ambasada Confederației Elvețiene la
București.
(2) Cofinanțarea proiectului prevăzut la alin. (1) se face de la
bugetul de stat, din prevederile bugetare aprobate pe anul 2009
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și este în valoare de
412.500 lei.

Art. 2. — Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de
administrator al Fondului elvețian de contrapartidă, transferă
Spitalului General CF Ploiești, în calitate de beneficiar al
proiectului, suma prevăzută la art. 1 alin. (1), pe baza unei
convenții de finanțare privind transferul, utilizarea și controlul
sumelor alocate.
Art. 3. — Spitalul General CF Ploiești prezintă Ministerului
Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii și Biroului Elvețian de
Cooperare/Ambasadei Confederației Elvețiene la București
raportări semestriale privind stadiul realizării investiției prevăzute
la art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 944.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) și al art. 20 alin. (1) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă includerea în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului a imobilului având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, și darea acestuia în administrarea
Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru Tribunalul
Mureș.
Art. 2. — Se aprobă includerea în inventarul bunurilor din
domeniul public al statului a imobilului având datele de

identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, precum și darea acestuia în
administrarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești,
pentru Curtea de Apel Târgu Mureș.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 și
2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 945.

Sediu
Curtea de
Apel
Târgu
Mureș

Denumire

Sediu
Tribunal
Mureș

Denumire

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

N — Str. Bolyai, Biblioteca
Teleki
S — Curtea de Apel
Târgu Mureș
E — Locuință proprietate
personală
V — Str. Justiției

Vecinătăți (după caz, pe scurt)

1994

262.685,84

Valoarea de
inventar
(în lei)

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

Municipiul
Târgu Mureș,
Str. Bolyai
nr. 30,
județul Mureș

Adresa

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

Încheiere C.F.
nr. 19456/9.08.1994

Baza legală

P+2E
Sc imobil = 2.164 m2
Sc anexe = 314 m2
Sd imobil = 7.468 m2
Su = 5.450 m2
Clădire cu 115
încăperi și construcții
anexe din cărămidă
(9 garaje și o
magazie), precum și
o curte

Descriere tehnică (pe scurt)

N — Tribunalul Mureș
S — Penitenciarul Mureș
E — Locuință proprietate
personală
V — Str. Justiției

Vecinătăți (după caz, pe scurt)

Datele de identificare a imobilului

Municipiul
1995
Târgu Mureș,
Str. Justiției
nr. 1,
județul Mureș

Adresa

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

793.502,08

Valoarea de
inventar
(în lei)

În administrare/
concesiune

ANEXA Nr. 2

Imobil

Tipul bunului

Imobil

Concesiune/
închiriat/dat cu Tipul bunului
titlu gratuit

Încheiere C.F.
În administrare Dat cu titlu
nr. 18864/7.08.1995
gratuit

Baza legală

Concesiune/
închiriat/dat
cu titlu gratuit

În administrare Dat cu titlu
gratuit

În administrare/
concesiune

a imobilului care se include în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea
Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru Curtea de Apel Târgu Mureș

S+P+E
Sc = 830 m2
Sd = 1.754 m2
Su = 1.402,89 m2

Descriere tehnică
(pe scurt)

Datele de identificare
a imobilului

a imobilului care se include în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea
Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru Tribunalul Mureș

ANEXA Nr. 1
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate
de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Articolul 22 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației
publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din
16 februarie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — Unitățile sanitare cu paturi transferate pot
derula programe naționale de sănătate finanțate din bugetul
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, din

transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sănătății către Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate, precum și din bugetul Ministerului Sănătății, din
sumele alocate direcțiilor de sănătate publică județene și a
municipiului București, pentru cheltuieli materiale — bunuri și
servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste instituții
publice. Derularea programelor și raportarea indicatorilor
specifici programelor se fac potrivit reglementărilor emise de
Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de
Sănătate.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Irinel Popescu
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 19 august 2009.
Nr. 947.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale
de teren de 8.660 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. a obiectivului de investiție
„Construcția variantei de ocolire Deva și Orăștie la profil de autostradă”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art.12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren
de 8.660 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul

public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Hărău nr. 30 din 2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local
al Comunei Hărău nr. 13 din 2009, în vederea finalizării de către
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 619/15.IX.2009
România — S.A. a obiectivului de investiție „Construcția variantei
de ocolire Deva și Orăștie la profil de autostradă”.
(2) Suprafața de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate
primi altă destinație.
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Art. 2. — Predarea-preluarea suprafeței de teren prevăzute
la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 952.
ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale unor suprafețe de teren trecute în domeniul public al statului și care se dau în administrarea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România — S.A. a obiectivului de interes național „Construcția variantei de ocolire Deva
și Orăștie la profil de autostradă”

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Locul unde este situată suprafața de teren
care se transmite

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Persoana juridică
de la care se transmite
suprafața de teren

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Persoana juridică la care se transmite suprafața de teren

Caracteristicile tehnice
și categoria de folosință
a suprafețelor de teren
care se transmit

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 247 m2
Nr. topo 1040/1, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 549
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 122 m2
Nr. topo 637/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 546
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 1.336 m2
Nr. topo 499/1, cod de
clasificare 1.8.4
Număr cadastral 545
Canal

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 495 m2
Nr. topo 129/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 547
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 225 m2
Nr. topo 501/1, cod de
clasificare 1.8.4
Număr cadastral 543
Canal

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 237 m2
Nr. topo 820/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 609
Drum de exploatare
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Nr.
crt.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Locul unde este situată suprafața de teren
care se transmite

Persoana juridică
de la care se transmite
suprafața de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafața de teren

Caracteristicile tehnice
și categoria de folosință
a suprafețelor de teren
care se transmit

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 219 m2
Nr. topo 777/2, cod de
clasificare 1.8.4
Număr cadastral 613
Drum de exploatare
canal

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 192 m2
Nr. topo 1245/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 597
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 192 m2
Nr. topo 1064/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 601
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 488 m2
Nr. topo 611/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 600
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 240 m2
Nr. topo 887/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 598
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 278 m2
Nr. topo 1174/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 602
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 185 m2
Nr. topo 787/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 599
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 3.900 m2
Nr. topo 439/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 634/2
Drum de exploatare

Comuna Hărău, județul Hunedoara,
extravilan

Comuna Hărău —
Consiliul Local al
Comunei Hărău

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A.

Suprafața: 304 m2
Nr. topo 440/2, cod de
clasificare 1.3.7.1
Număr cadastral 631/2
Drum de exploatare

Suprafața totală supusă transferului: 8.660 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății taxei anuale de participare la Asociația EUROPEN
(European Practice Firm Network) de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării —
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de membru afiliat
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă plata taxei anuale de participare, în
calitate de membru afiliat, la Asociația EUROPEN (European
Practice Firm Network), de către Ministerul Educației, Cercetării
și Inovării — Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic.
Art. 2. — (1) Cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este în sumă
de 1.500 euro și este stabilit anual, de către Comitetul director

al Asociației EUROPEN, în funcție de produsul intern brut și de
produsul intern brut per capita ale fiecărui stat.
(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se
suportă din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,
prin Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional
și Tehnic.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 954.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2007 pentru aprobarea plății
contribuției financiare anuale a României la bugetul Școlii internaționale de la Comandamentul
Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă școlarizării copiilor personalului din
Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Articolul 1 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.510/2007 pentru aprobarea plății contribuției financiare
anuale a României la bugetul Școlii internaționale de la
Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE),
aferentă școlarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării
trimis în misiune permanentă în străinătate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 18 decembrie
2007, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Se aprobă plata contribuției financiare
anuale a României la bugetul Școlii internaționale de la
Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE),
aferentă școlarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării

Naționale trimis în misiune permanentă în străinătate și
modernizării elementelor de infrastructură ale acestei instituții
de învățământ.
(2) Nivelul contribuției financiare anuale pentru cheltuielile
de școlarizare, precum și nivelul cheltuielilor aferente
modernizării elementelor de infrastructură se stabilesc prin
bugetul anual al Școlii internaționale de la SHAPE, potrivit
procedurilor prevăzute în Memorandumul de înțelegere cu
privire la Acordul dintre Comandamentul Suprem al Forțelor
Aliate din Europa și Belgia privind înființarea și funcționarea
Școlii internaționale de la SHAPE, încheiat la Bruxelles la data
de 13 iulie 1976.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 955.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești,
Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj
și secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor”,
din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov—Cluj—Borș”, și a anexei nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B
pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna
și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău,
Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiție
„Autostrada Brașov—Cluj—Borș”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea
2B pe teritoriul localităților Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda,
Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și
secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și
Balc din județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție
„Autostrada Brașov—Cluj—Borș”, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu modificările
și completările ulterioare, se completează cu poziția prevăzută
în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. — (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca
justă despăgubire pentru imobilele proprietate private situate pe
amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților
Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila
și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe
teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor”, din
cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov—Cluj—
Borș”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, cu
modificările și completările ulterioare, cu suma globală estimată
de 0,4 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita prevederilor
anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009
nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilului
cuprins în anexa nr. 1.
Art. III. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea
2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești,
Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și

Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de
Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor”
din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov—Cluj —
Borș”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 650 din 22 iulie 2005 și nr. 208 bis din 7 martie 2006, cu
modificările și completările ulterioare, se completează cu
pozițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. IV. — (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca
justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul
lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii,
Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești
din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram,
Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din
județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada
Brașov—Cluj—Borș”, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 742/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu suma
globală estimată de 2.926 mii lei, alocată de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita
prevederilor anuale aprobate prin Legea nr. 18/2009, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor
cuprinse în anexa nr. 2.
Art. V. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție și fără a fi necesară modificarea prezentei
hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. VI. — Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexele
nr. 1 și 2 vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în
termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică, prin
afișarea la sediul consiliului local pe a cărui rază se află imobilul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 26 august 2009.
Nr. 970.
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ANEXA Nr. 1

TA B E L

cu imobilul proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești,
Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C
parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție
„Autostrada Brașov—Cluj—Borș”
Suprafața terenului
Nr.
crt.

Județul

Unitatea
administrativteritorială

Nr.
cadastral

Suprafața
rezultată
din acte
(mp)

Suprafața
rezultată
din măsurători
(mp)

Suprafața
construcțiilor
(mp)

645

CLUJ

MIHAI
VITEAZU

2962

11,00

11,00

0,00

11,00

Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale

LUCA VALERIA, FEȘNIC VASILE

0,00
ANEXA Nr. 2

TA B E L

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților
Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C
pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor”
din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov—Cluj—Borș”
Suprafața terenului
Nr.
crt.

Județul

Unitatea
administrativteritorială

Nr.
cadastral

Suprafața
rezultată
din acte
(mp)

Suprafața
rezultată
din măsurători
(mp)

Suprafața
construcțiilor
(mp)

Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale

0

1

2

3

4

5

6

7

244

CLUJ

GILĂU

4980

1.924,00

1.924,00

0,00

CANTOR ZOLTAN RICHARD, CANTOR ILDIKO,
CÂRMUZ MARIUS, CÂRMUZ MAGDALENA CRISTINA

245

CLUJ

GILĂU

4983

1.043,00

1.043,00

0,00

CANTOR ZOLTAN RICHARD, CANTOR ILDIKO,
CÂRMUZ MARIUS, CÂRMUZ MAGDALENA CRISTINA

246

CLUJ

GILĂU

4986

1.553,00

1.553,00

0,00

CANTOR ZOLTAN RICHARD, CANTOR ILDIKO,
CÂRMUZ MARIUS, CÂRMUZ MAGDALENA CRISTINA

247

CLUJ

GILĂU

4930

649,00

649,00

0,00

HINDRICH ST. IOSIF, HINDRICH IOSIF

248

CLUJ

GILĂU

4946

91,00

91,00

0,00

COMUNA GILĂU

249

CLUJ

GILĂU

4913

157,00

157,00

0,00

BOTA D. IOAN, BODEA D. MARIA, CAIAN D. EUGENIA

250

CLUJ

GILĂU

4922

463,00

463,00

0,00

VELE D. MARIA, VELE IOAN

251

CLUJ

GILĂU

4915

489,00

489,00

0,00

COMUNA GILĂU

252

CLUJ

GILĂU

4965

1.546,00

1.546,00

0,00

TAMAS I. FEREENCZ

253

CLUJ

GILĂU

2396

44,00

44,00

0,00

STAN G. MARIA

254

CLUJ

GILĂU

4947

162,00

162,00

0,00

HINDRICH ALEXANDRU, CHIRCĂ AMALIA, CHIRCĂ TOMA

255

CLUJ

GILĂU

4962

481,00

481,00

0,00

MAIER N. VASILE, BUZEA N. MARIA, GROZA ȘTEFAN

256

CLUJ

GILĂU

4971, 4972

495,00

495,00

0,00

KULCEAR I. MARTIN, KULCSAR MARGARETA

257

CLUJ

GILĂU

4909

4.068,00

4.068,00

0,00

CĂRUNTU GHEORGHE, CĂRUNTU DINA-FLORICA

258

CLUJ

GILĂU

4888, 4889

890,00

890,00

0,00

LAJOSI T. IOLANDA, LAJOSI TOMA-GHEORGHE

259

CLUJ

GILĂU

4897

382,00

382,00

0,00

DREVE GH. VERON, DREVE IONEL

260

CLUJ

GILĂU

4885

488,00

488,00

0,00

JAKAB ANA

261

CLUJ

GILĂU

4893

312,00

312,00

0,00

ALUAS SEMIDA

262

CLUJ

GILĂU

4895

129,00

129,00

0,00

BARDOS I. ANA, VARGA ELISABETA

263

CLUJ

GILĂU

4882

1.295,00

1.295,00

0,00

BALLA ST. IOAN
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0

1

2

3

4

5

6

264

CLUJ

GILĂU

4900

3.918,00

3.918,00

0,00

265

CLUJ

GILĂU

4976

823,00

823,00

0,00

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ

GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU
GILĂU

4933
4949
4951
4904, 4905
4918
4961
4953
4935, 4936
4940
4925, 4926
4944
4989
4979
4956, 4957
4969

273,00
175,00
329,00
226,00
1.799,00
388,00
437,00
1.948,00
2.431,00
842,00
66,00
504,00
126,00
368,00
330,00

273,00
175,00
329,00
226,00
1.799,00
388,00
437,00
1.948,00
2.431,00
842,00
66,00
504,00
126,00
368,00
330,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.644,00

7

DAN FLORIAN VASILE, DAN NICOLETA ANCUȚA
GROZA S. MARIA, CANTOR ZOLTAN-RICHARD,
CÂRMUZ MARIUS
COMUNA GILĂU
S.C. EVW HOLDING S.R.L.
COMUNA GILĂU
COMUNA GILĂU
BORZ ORLANDO, BORZ EMILIA IOANA
COMUNA GILĂU
CHIRCĂ ST. AMALIA
PAROHIA UNITARIANĂ NR. 1
S.C. GABRIX S.R.L.
CSONDI M. ECATERINA, BALAJ IOSIF
COMUNA GILĂU
RACOȚI IOAN
COMUNA GILĂU
COMUNA GILĂU
COMUNA GILĂU

0,00
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2009, a bugetului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,
la capitolul 65.01 „Învățământ”, cu suma de 2.500.000 lei, din care
2.425.000 lei la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației
publice” și 75.000 lei la titlul 57 „Asistență socială”, pentru
suplimentarea cu 1.000 de locuri fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă, destinate tinerilor de origine română
din Republica Moldova.
Art. 2. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să
introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în

volumul și structura bugetului Ministerului Educației, Cercetării
și Inovării pe anul 2009.
Art. 3. — Subpunctul 2.1 al punctului VII din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor
de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și
superior de stat în anul școlar/universitar 2009—2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din
17 februarie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:
„2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licență
(anul I) — total, din care:
2.650
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
1.350
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 1.300”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 9 septembrie 2009.
Nr. 1.014.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
Având în vedere art. 15 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.383/2009
privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din
perimetrul Camenița, județul Caraș-Severin, încheiată între
Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, și Societatea Comercială LORFA —S.R.L., cu sediul
în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, în calitate de concesionar.
Art. 2. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.384/2009
privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul
Balta Tomii-Sălcare, județul Hunedoara, încheiată între Agenția
Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și
Societatea Comercială BELEVION IMPEX — S.R.L., cu sediul
în municipiul București, în calitate de concesionar.
Art. 3. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.385/2009
privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul
Jena Nord, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială TIMCON — S.A., cu sediul în municipiul Timișoara,
județul Timiș, în calitate de concesionar.
Art. 4. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.386/2009
privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul
Movila, județul Dâmbovița, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială TUNDRA — S.R.L., cu sediul în comuna Șotânga,
județul Dâmbovița, în calitate de concesionar.
Art. 5. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.387/2009
privind explorarea resurselor de diorit din perimetrul Valea
Radului, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială TECHNOCER — S.R.L., cu sediul în comuna
Nădrag, județul Timiș, în calitate de concesionar.
Art. 6. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.388/2009
privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul
Șofronea, județul Arad, încheiată între Agenția Națională pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială MAMBO UTIL & CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul
în orașul Pecica, județul Arad, în calitate de concesionar.
Art. 7. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.389/2009
privind explorarea resurselor de calcar industrial și de construcții

din perimetrul Vârghiș, județul Covasna, încheiată între Agenția
Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și
Societatea Comercială LASSELSBERGER — S.R.L., cu sediul
în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în calitate de
concesionar.
Art. 8. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.390/2009
privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul
Săbolciu, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială READYMIX ROMÂNIA — S.R.L., cu sediul în
municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de concesionar.
Art. 9. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.391/2009
privind explorarea resurselor de granodiorit din perimetrul
Jdioara Vest, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială MILUCINIA — S.R.L., cu sediul în municipiul
Timișoara, județul Timiș, în calitate de concesionar
Art. 10. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.392/2009
privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul
Criciova II, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială MILUCINIA — S.R.L., cu sediul în municipiul
Timișoara, județul Timiș, în calitate de concesionar.
Art. 11. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.393/2009
privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică și
dioxid de carbon din perimetrul Harghita Băi, județul Harghita,
încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în
calitate de concedent, și Societatea Comercială EXPLOATAREA
MINIERĂ HARGHITA — S.A., cu sediul în municipiul MiercureaCiuc, județul Harghita, în calitate de concesionar.
Art. 12. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 12.394/2009
privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Șotânga
Nord, județul Dâmbovița, încheiată între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea
Comercială SERVMIN CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul în
comuna Florești, județul Prahova, în calitate de concesionar.
Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gelu Agafiel Mărăcineanu

București, 7 septembrie 2009.
Nr. 185.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale
și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Având în vedere dispozițiile:
— Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale;
— Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
— Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și
al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice
nr. 2.286/2009 pentru prefinanțarea acordată beneficiarilor

de proiecte finanțate din instrumente structurale, conform
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul
convergență, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

București, 25 august 2009.
Nr. 2.548.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară
a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
CAPITOLUL I
Programarea bugetară a fondurilor aferente
instrumentelor structurale și a contribuției publice
naționale totale
Art. 1. — (1) Sumele necesare finanțării valorii totale a
proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți
la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, repartizate pe
ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor
și se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării
anuale a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor
sociale de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare.

(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la
alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 5 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 64/2009 au obligația să completeze
fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat
în cadrul unui program operațional, conform Formularului 1 din
prezentele norme metodologice.
(3) Fișa de fundamentare a proiectului este elaborată de
departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea
la finanțare/implementarea proiectului și va fi semnată de
conducătorul acestuia/acesteia.
(4) Direcția abilitată cu elaborarea proiectului de buget din
cadrul ordonatorului de credite, în calitate de beneficiar prevăzut
la art. 5 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009, va cuprinde în buget sumele menționate la alin. (1)
numai dacă fișa de fundamentare a proiectului este avizată de
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Autoritatea de management a programului operațional în cadrul
căruia se propune la finanțare/se finanțează proiectul respectiv
și va avea în vedere, după caz, contractul/decizia/ordinul de
finanțare aferent/aferentă proiectului.
(5) În cazul proiectelor propuse la finanțare în anul bugetar
curent, dar ale căror contracte/decizii/ordine de finanțare nu au
fost încheiate cu autoritățile de management/organismele
intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul
ordonatorului de credite beneficiar prevăzut la art. 5 alin. (1)—(3)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 solicită, din
partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu
propunerea la finanțare a proiectului, note justificative pentru
angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data
semnării contractului/deciziei/ordinului de finanțare.
(6) Notele justificative prevăzute la alin. (5) vor cuprinde
informații privind eligibilitatea cheltuielilor și necesitatea angajării
acestora pentru implementarea proiectului.
Art. 2. — (1) Sumele necesare finanțării valorii totale a
proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți
la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009,
repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare
a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent conform
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menționate la
alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 6 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 64/2009 au obligația să completeze
fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat
în cadrul programelor operaționale, conform Formularului 1, fără
a mai solicita avizul autorităților de management.
(3) În cazul proiectelor propuse la finanțare în anul bugetar
curent, dar ale căror contracte/decizii/ordine de finanțare nu au
fost încheiate cu autoritățile de management/organismele
intermediare competente, compartimentul de specialitate din
cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicită, din partea
departamentului/structurii
responsabil/responsabile
cu
propunerea la finanțare a proiectului, note justificative pentru
angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data
semnării contractului/deciziei/ordinului de finanțare.
(4) Notele justificative prevăzute la alin. (3) vor cuprinde
informații privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora
și necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea
proiectului.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au
obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare
implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate
în cadrul programelor operaționale, cât și pe cele necesare
implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituții publice
locale finanțate integral/parțial din bugetul local.
Art. 3. — Formularul 1 este destinat fundamentării
formularului bugetar privind proiectul finanțat/propus la finanțare
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,
respectiv din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European sau din Fondul de coeziune.
Art. 4. — Valoarea subvenției acordate beneficiarilor finanțați
parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale nu cuprinde
sumele aferente instrumentelor structurale, cofinanțării de la
bugetul de stat și finanțării contravalorii taxei pe valoarea
adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, care
vor fi rambursate de către autoritățile de management/
Autoritatea de certificare și plată, conform contractului/
deciziei/ordinului de finanțare al/a fiecărui proiect.
Art. 5. — (1) Sumele reprezentând contravaloarea
instrumentelor structurale și contribuția publică națională totală
pentru fiecare program operațional se cuprind la nivel de credite
de angajament și credite bugetare în anexă la bugetul
ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de
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management, în formularul referitor la finanțarea programelor
aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
(2) Contribuția publică națională totală, reflectată în
formularul mai sus menționat, pentru fiecare program
operațional, cuprinde cofinanțarea publică pentru alți beneficiari
decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 64/2009, sumele reprezentând
finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite pentru
categoriile de beneficiari prevăzuți la art. 15 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, precum și, spre
informare, sumele reprezentând cofinanțarea publică a
beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) din aceeași
ordonanță.
(3) În cazul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea
resurselor umane”, poziția din formularul menționat la alin. (1)
corespunzătoare cofinanțării publice a beneficiarilor finanțați
integral din bugetele publice centrale include, spre informare, și
cofinanțarea publică a beneficiarilor ordonatori de credite ai
bugetului asigurărilor pentru șomaj.
(4) Sumele prevăzute la art. 8—11 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 64/2009 se cuprind în bugetele ordonatorilor
principali
de
credite
cu
rol
de Autoritate
de
management/Autoritate de certificare și plată conform
prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009, respectându-se metodologia pentru elaborarea
proiectului anual de buget.
CAPITOLUL II
Fluxuri financiare și evidență contabilă
Art. 6. — Programele operaționale care utilizează
mecanismul plății directe sunt: Programul operațional sectorial
„Transport” și Programul operațional sectorial „Mediu”.
Art. 7. — (1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5
alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009, care au în implementare proiecte finanțate din
instrumente structurale:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora
cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii instrumentelor
structurale, cofinanțării publice și finanțării taxei pe valoarea
adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum și altor
cheltuieli decât cele eligibile;
b) sumele aferente rambursării cotei-părți din cheltuielile
eligibile efectuate, corespunzătoare finanțării din instrumente
structurale, se virează cu celeritate de către autoritățile de
management/Autoritatea de certificare și plată, conform art. 7
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, în
conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor
sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, deschise pe
codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor la unitățile
Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.
(2) Autoritățile de management notifică în scris beneficiarii
prevăzuți la alin. (1) cu privire la sumele virate în conturile de
venituri, utilizând Formularul 2 din prezentele norme
metodologice.
Art. 8. — În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la
art. 5 alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009, care au în implementare proiecte finanțate din
instrumente structurale:
a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate,
corespunzătoare cofinanțării de la bugetul de stat și finanțării
contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă
cheltuielilor eligibile efectuate, se virează de către Autoritatea
de management/Autoritatea de certificare și plată din conturile
de disponibil prevăzute la art. 33, alimentate din bugetele
ordonatorilor de credite cu rol de Autoritate de management/
Autoritate de certificare și plată, în conturile de disponibilități ale
beneficiarilor prin care se gestionează bugetele de venituri și
cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor
locale, după caz;
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b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate,
corespunzătoare finanțării din instrumente structurale, precum și
cele aferente acordării prefinanțării, conform contractelor/
deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile
de management/Autoritatea de certificare și plată din conturile
de disponibil prevăzute la art. 33 în conturile de disponibilități
ale beneficiarilor prin care se gestionează bugetele de venituri
și cheltuieli ale acestora sau în conturile de venituri ale bugetelor
locale, după caz.
Art. 9. — Restituirea la bugetul de stat a sumelor
reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, conform art. 15
alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, se
va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării
acestora.
Art. 10. — Rambursarea către beneficiari a sumelor
prevăzute la art. 7 și 8 se realizează în condițiile și pe baza
documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de
finanțare, precum și conform procedurilor interne ale autorităților
de management/Autorității de certificare și plată.
Art. 11. — Transferul sumelor reprezentând contravaloarea
instrumentelor structurale, inclusiv cele aferente prefinanțării,
din conturile Autorității de certificare și plată în conturile
autorităților de management se realizează la termenele și pe
baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între
Autoritatea de certificare și plată și fiecare Autoritate de
management.
Art. 12. — (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea
solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor
de finanțare se realizează cu condiția existenței următoarelor
documente:
a) solicitare scrisă din partea beneficiarului, conform
contractului/deciziei/ordinului de finanțare;
b) un contract de furnizare de bunuri/prestare de
servicii/execuție de lucrări încheiat între beneficiar și un operator
economic, cu excepția proiectelor a căror implementare se
realizează fără încheierea vreunui astfel de contract;
c) scrisoare de garanție bancară pentru suma aferentă
prefinanțării solicitate, numai în cazul proiectelor care intră sub
incidența ajutorului de stat/de minimis.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele
care nu presupun încheierea unui contract de furnizare de
bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări în prima fază de
implementare, cu condiția ca în contractele/deciziile/ordinele de
finanțare să se specifice termenul până la care beneficiarul se
angajează să prezinte un astfel de contract.
(3) În cazul în care beneficiarul nu face dovada încheierii unui
contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuție de
lucrări cu un operator economic în condițiile prevăzute la
alin. (2), Autoritatea de management are responsabilitatea
recuperării sumelor prevăzute la alin. (1).
Art. 13. — (1) Prefinanțarea se acordă în cotă de maximum
30% din valoarea eligibilă a contractului/deciziei/ordinului de
finanțare încheiat/încheiate între Autoritatea de management/
organismul intermediar și beneficiar.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cota de acordare
a prefinanțării în cazul Programului operațional sectorial
„Dezvoltarea resurselor umane” este de maximum 40% pentru
proiectele finanțate în cadrul axei prioritare 6.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul
proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis,
prefinanțarea se acordă în cotă de maximum 35% din valoarea
totală a finanțării ce poate fi acordată beneficiarului, conform
contractului/deciziei/ordinului de finanțare.
Art. 14. — (1) Prefinanțarea se acordă beneficiarilor integral
sau în tranșe, cu încadrarea în limitele stabilite la art. 13 și
conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii, alții
decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) și la art. 6 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, au obligația să
deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și
efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea
de avansuri către contractori și/sau transferul de sume către
parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.
(3) În cazul în care contul menționat la alin. (2) este deschis
la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare, aferente
acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont,
potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către
beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția
efectuării cheltuielilor respective în termen de 3 zile lucrătoare
de la data efectuării transferului.
(4) Dobânda acumulată în contul menționat la alin. (2)
aferentă prefinanțării rămasă disponibilă în cont se raportează
Autorității de management și se deduce de către aceasta din
sumele rambursate beneficiarilor până la plata finală inclusiv.
Art. 15. — (1) Autoritățile de management au obligația
stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare a
termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare
cu beneficiarii, inclusiv a:
a) procentului și a condițiilor de acordare a prefinanțării;
b) termenului maxim de efectuare a plăților aferente
prefinanțării/rambursării
cheltuielilor
eligibile/restituirii
contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite de beneficiari;
c) documentelor justificative aferente prefinanțării/rambursării
cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea
adăugată plătite de beneficiari;
d) obligației ca fiecare cerere de rambursare transmisă de
beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic,
cheltuielile efectuate de acesta;
e) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăți
în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare
contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a
României din data întocmirii documentelor de plată în valută;
f) sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării termenelor și
condițiilor stabilite prin prezentele norme metodologice și prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009.
(2) Transferul sumelor aferente prefinanțării/rambursării
cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finanțarea
contravalorii taxei pe valoarea adăugată din conturile autorităților
de management/Autorității de certificare și plată în conturile
beneficiarului/de venituri ale bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau
bugetelor locale se efectuează în termen de maximum 15 zile
lucrătoare de la data la care Autoritatea de management/
Autoritatea de certificare și plată autorizează/certifică plata.
Art. 16. — (1) Beneficiarii de proiecte finanțate din
instrumente structurale au obligația să țină pentru fiecare proiect
o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate.
(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 64/2009 înregistrează în evidența
extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente instrumentelor
structurale, pe baza notificărilor primite de la autoritățile de
management conform art. 7 alin. (2) din prezentele norme
metodologice.
CAPITOLUL III
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor
efectuate la nivelul programelor operaționale
Art. 17. — Organismele intermediare cărora li s-a delegat de
către autoritățile de management faza de angajare și/sau de
lichidare a cheltuielilor, conform art. 19 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 64/2009, precum și autoritățile de
management au obligația să respecte prevederile specifice
prezentului capitol.
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Art. 18. — În cazul în care Autoritatea de management a
delegat organismului intermediar o parte din operațiunile
specifice fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul
global, se efectuează următoarele operațiuni:
a) organismul intermediar întocmește lista cu proiectele
selectate, conform Formularului 4 din prezentele norme
metodologice, și o transmite Autorității de management;
b) Autoritatea de management completează, pe baza listei
transmise de organismul intermediar, Formularul 3 din
prezentele norme metodologice cu suma propusă a fi angajată,
în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi
angajate din creditele de angajament reflectate în anexă la
bugetul propriu, conform art. 5 alin. (1). Formularul 3 este supus
vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de
către ordonatorul principal de credite împreună cu Formularul 4;
c) Autoritatea de management transmite la organismul
intermediar o copie a Formularului 4, vizat ca listă de proiecte
aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale
individuale, respectiv a contractelor/deciziilor/ordinelor de
finanțare cu beneficiarii;
d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/
ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar
preventiv propriu și întocmește lista cu acestea, pe care o
transmite Autorității de management, conform Formularului 5 din
prezentele norme metodologice;
e) Autoritatea de management înregistrează în contabilitatea
proprie angajamentele legale;
f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul
organismului intermediar, Autoritatea de management are
obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/
ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în valoarea listei
de proiecte aprobate de Autoritatea de management, respectiv
Formularul 4.
Art. 19. — În cazul în care Autoritatea de management a
delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a
cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectuează
următoarele operațiuni:
a) Autoritatea de management comunică organismului
intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia
acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita
creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul
ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de
management, conform art. 5 alin. (1);
b) organismul intermediar întocmește lista cu proiectele
selectate conform Formularului 4 și completează Formularul 3
cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite
de angajament care mai pot fi angajate în limita menționată la
lit. a). Formularul 3 este supus vizei de control financiar
preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către conducătorul
organismului intermediar împreună cu Formularul 4;
c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile/
ordinele de finanțare supuse anterior vizei de control financiar
preventiv propriu, pe baza Formularului 4;
d) organismul intermediar transmite Autorității de
management o copie a Formularului 3 și a Formularului 5, în
vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor
legale;
e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul
organismului intermediar, Autoritatea de management are
obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor/
ordinelor de finanțare semnate cu beneficiarii în limita creditelor
de angajament prevăzute la lit. a).
Art. 20. — În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu
se deleagă unui organism intermediar, pentru angajamentul
global, Autoritatea de management efectuează următoarele
operațiuni:
a) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv
Formularul 4, și completează Formularul 3 cu suma propusă a
fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care
mai pot fi angajate din creditele de angajament prevăzute în
anexă la bugetul propriu, conform art. 5 alin. (1). Formularul 3
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este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior,
aprobat de către ordonatorul principal de credite;
b) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare cu
beneficiarii pe baza Formularului 4, contractele/deciziile/ordinele
de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv
propriu;
c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele
legale.
Art. 21. — Formularul 3 poate fi completat și în cazul în care
Autoritatea de management/organismul intermediar realizează
propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.
Art. 22. — (1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare,
ordonanțare și plată, autoritățile de management rezervă, în
prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare
prevăzute, conform prevederilor art. 5 alin. (1), în anexă la
bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de
management, completând Formularul 6 din prezentele norme
metodologice.
(2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică
pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna
în care a intervenit modificarea respectivă.
(3) Pentru anul bugetar 2009, prevederile alin. (1) se aplică
după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, în
limita disponibilului de credite bugetare nerezervate.
Art. 23. — În cazul în care Autoritatea de management a
delegat organismului intermediar o parte din operațiunile
specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează
următoarele operațiuni:
a) organismul intermediar verifică existența cererilor de
rambursare/prefinanțare/restituire a contravalorii taxei pe
valoarea adăugată plătite, precum și a documentelor justificative
anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din
contractele/deciziile/ordinele de finanțare;
b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor
verificate, organismul intermediar:
b1) acordă viza „Bun de plată”, dacă această operațiune a
fost delegată prin acordul de delegare, și transmite Autorității de
management documentele întocmite conform procedurilor
interne, în vederea înregistrării în contabilitate și a parcurgerii
fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor;
b2) transmite Autorității de management documentele
întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării
fazei de lichidare prin acordarea vizei „Bun de plată” conform
procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate și a parcurgerii
fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor.
Art. 24. — În cazul în care nicio parte din operațiunile
specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată
organismului intermediar, Autoritatea de management are
responsabilitatea realizării operațiunilor prevăzute la art. 23.
Art. 25. — (1) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul
Autorității de management, folosind Formularul 7 din prezentele
norme metodologice, în limita creditelor bugetare aprobate
pentru cota-parte de cheltuieli aferentă contribuției publice
naționale și în limita disponibilităților existente în contul Autorității
de management pentru cota-parte de cheltuieli aferentă
instrumentelor structurale.
(2) În cazul în care ordonanțarea se face pentru mai multe
cereri de rambursare/prefinanțare/restituire a contravalorii taxei
pe valoarea adăugată plătite de beneficiari, Formularul 7 va fi
însoțit de o anexă, conform Formularului 8 din prezentele norme
metodologice, care să cuprindă toate informațiile necesare
completării ordinelor de plată.
(3) Formularul 7 se completează separat pentru fiecare tip
de plată, respectiv pentru rambursare, prefinanțare sau restituire
a contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite de beneficiari.
Art. 26. — Ordonatorul principal de credite cu rol de
Autoritate de management/Autoritate de certificare și plată are
obligația preluării în situațiile financiare proprii, întocmite în
conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul
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contabilității, a operațiunilor înregistrate în sistemul contabil al
Autorității de management/Autorității de certificare și plată.
Art. 27. — În vederea efectuării reconcilierii contabile între
conturile contabile ale autorităților de management și cele ale
beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul
programelor operaționale, beneficiarii au obligația transmiterii
Formularului 9 din prezentele norme metodologice, din care să
rezulte sumele primite de la autoritățile de management și cele
plătite acestora, conform prevederilor din contractele/
deciziile/ordinele de finanțare.
Art. 28. — În cazul programelor operaționale care utilizează
mecanismul plății directe, autoritățile de management au
responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile
Autorității de certificare și plată și cele ale beneficiarilor, pe baza
documentelor transmise de Autoritatea de certificare și plată,
pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor respective,
conform acordurilor încheiate între cele două părți privind
managementul financiar și controlul la nivelul programelor
operaționale.
Art. 29. — Corespunzător excepției stabilite la art. 20 alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, în cazul
proiectelor de operațiuni pentru care Autoritatea de
management/Organismul intermediar/Autoritatea de certificare
și plată are calitatea de beneficiar, se aplică procedura vizei de
control financiar preventiv delegat, stabilită conform
reglementărilor în domeniu.
CAPITOLUL IV
Prevederi specifice proiectelor implementate
în parteneriat
Art. 30. — Liderul unui parteneriat beneficiar în conformitate
cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009 este responsabil cu asigurarea implementării
proiectului și a respectării tuturor prevederilor din
contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate cu
autoritățile de management/organismele intermediare.
Art. 31. — (1) Termenii, condițiile și responsabilitățile părților
privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de
parteneriat încheiat între lider și parteneri.
(2) Acordul de parteneriat este supus legislației din România.
(3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit
la nivelul fiecărei autorități de management, în scopul
reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de
orice altă natură, după caz, care pot interveni în implementarea
în parteneriat a proiectului respectiv.
(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența
autorității/instituției/organizației, în calitate de lider al
parteneriatului, în cazul în care aceasta inițiază stabilirea
parteneriatului.
(5) Autoritățile/instituțiile finanțate din fonduri publice au
obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu
entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din
instrumente structurale, menționând totodată principalele
activități ale proiectului și condițiile minime pe care trebuie să le
îndeplinească partenerii.
(6) Prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2009 se consideră îndeplinite dacă:
a) liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin
intermediul canalelor media cu acoperire națională sau prin
internet și demonstrează că a ales partenerii dintre entitățile
private care au răspuns anunțului public, în cazul parteneriatelor
stabilite cu entități din sectorul privat înregistrate fiscal în
România;
b) liderul face dovada că partenerii au fost selectați dintre
organizațiile care au domenii de activitate în concordanță cu
obiectivele specifice ale proiectului, în cazul parteneriatelor
stabilite cu entități din sectorul privat înregistrate fiscal în alte
state membre ale Uniunii Europene.

(7) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru implementarea
proiectului în cadrul parteneriatului se efectuează pe bază de
factură sau orice alt document justificativ cu valoare contabilă.
Art. 32. — (1) Liderul și partenerii care sunt finanțați integral
sau parțial din fonduri publice cuprind în bugetul propriu numai
sumele necesare finanțării valorii totale a activităților pe care le
desfășoară în cadrul proiectului.
(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul
are obligația deschiderii unui cont de disponibilități în vederea
primirii de la Autoritatea de management/Autoritatea de
certificare și plată atât a sumelor aferente prefinanțării, cât și a
celor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în
cadrul proiectului și restituirii contravalorii taxei pe valoarea
adăugată plătite, conform prevederilor art. 7 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 64/2009.
(3) Liderul parteneriatului care este finanțat integral din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale poate solicita acordarea de prefinanțare în
numele partenerilor care pot primi prefinanțare, conform art. 2
alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009.
(4) Sumele primite conform alin. (2) sunt virate de lider, în
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării, în
conturile de disponibilități proprii și/sau în conturile de
disponibilități ale partenerilor și/sau în conturile de venituri ale
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor
fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul
de identificare fiscală propriu și/sau al partenerilor, la unitățile
Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.
(5) Liderul are obligația transmiterii unei notificări scrise atât
partenerilor, cât și Autorității de management, cu privire la
efectuarea viramentului în conturile de venituri conform
prevederilor alin. (4), în termen de maximum 3 zile lucrătoare
de la data virării, notificare la care anexează o copie a ordinului
de plată și a extrasului de cont.
(6) Partenerii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau
bugetele locale au obligația verificării încasării sumelor în
conturile de venituri conform alin. (4), în termen de maximum
3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
(7) În cazul în care încasarea sumelor prevăzute la alin. (4)
nu s-a efectuat, partenerii sunt obligați să transmită o notificare
scrisă atât liderului, cât și Autorității de management, în termen
de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării.
(8) Liderul și partenerii au obligația să își deschidă conturi
pentru primirea sumelor aferente prefinanțării, cu respectarea
prevederilor art. 14 alin. (2)—(4), precum și conturi pentru
primirea rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului,
în conformitate cu prevederile art. 34 și 35.
CAPITOLUL V
Conturile aferente derulării instrumentelor structurale
și a contribuției publice naționale totale
Art. 33. — (1) În vederea derulării operațiunilor financiare
determinate de gestionarea programelor operaționale,
reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator
principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală
următoarele conturi pentru derularea operațiunilor financiare
determinate de utilizarea instrumentelor structurale, gestionate
de Autoritatea de certificare și plată:
a) contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în
cadrul obiectivului convergență”;
b) contul 54.01.01.01 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
«Asistență tehnică»”;
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c) contul 54.01.01.02 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
sectorial «Creșterea competitivității economice»”;
d) contul 54.01.01.03 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»”;
e) contul 54.01.01.04 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
«Dezvoltarea capacității administrative»”;
f) contul 54.01.01.05 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
«Regional»”;
g) contul 54.01.01.06 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
sectorial «Transport»”;
h) contul 54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile pentru finanțarea Programului operațional
sectorial «Mediu»”.
(3) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator
principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală
conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanțare în
cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății
directe. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare
și plată, sunt următoarele:
a) contul 54.01.02.06 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial
«Transport»”;
b) contul 54.01.02.07 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial
«Mediu»”.
(4) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator
principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală
conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea
prefinanțării și în cazul indisponibilității temporare de
instrumente structurale. Aceste conturi, gestionate de
Autoritatea de certificare și plată, sunt următoarele:
a) contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente instrumentelor structurale”;
b) contul 54.01.03.01 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional «Asistență
tehnică»”;
c) contul 54.01.03.02 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional sectorial
«Creșterea competitivității economice»”;
d) contul 54.01.03.03 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional sectorial
«Dezvoltarea resurselor umane»”;
e) contul 54.01.03.04 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional «Dezvoltarea
capacității administrative»”;
f) contul 54.01.03.05 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional «Regional»”;
g) contul 54.01.03.06 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional sectorial
«Transport»”;
h) contul 54.01.03.07 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității
temporare aferente Programului operațional sectorial «Mediu»”.
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(5) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator
principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală
conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de
utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli
decât cele eligibile în cazul programelor operaționale care
utilizează mecanismul plății directe. Aceste conturi, gestionate
de Autoritatea de certificare și plată, sunt următoarele:
a) contul 54.01.04.06 „Disponibil de la bugetul de stat pentru
finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente
Programului operațional sectorial «Transport»”;
b) contul 54.01.04.07 „Disponibil de la bugetul de stat pentru
finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente
Programului operațional sectorial «Mediu»”.
(6) În numele Ministerului Finanțelor Publice, ca ordonator
principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală
conturi pentru derularea operațiunilor financiare determinate de
recuperarea unor creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli
apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste
conturi, gestionate de Autoritatea de certificare și plată, sunt
următoarele:
a) contul 54.01.05.00 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor
structurale”;
b) contul 54.01.05.06 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional sectorial «Transport»”;
c) contul 54.01.05.07 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional sectorial «Mediu»”.
(7) Conturile prevăzute la alin. (3), alin. (4) lit. a) și alin. (5) se
alimentează cu sume din bugetul Ministerului Finanțelor
Publice — Acțiuni generale, virate din contul 23... „Cheltuieli ale
bugetului de stat...”.
(8) În cazul programelor operaționale care utilizează
mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București conturi de disponibil pentru derularea
operațiunilor financiare determinate de finanțarea de la bugetul
de stat a proiectelor în cadrul programelor operaționale aferentă
instrumentelor structurale, inclusiv a prefinanțării. Aceste conturi,
gestionate de Autoritatea de management din structura
ordonatorului responsabilă cu implementarea programului
operațional, sunt următoarele:
a) contul 54.01.06.01 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități
temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor
din cadrul Programului operațional «Asistență tehnică»”;
b) contul 54.01.06.02 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități
temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor
din cadrul Programului operațional sectorial «Creșterea
competitivității economice»”;
c) contul 54.01.06.03 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități
temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor
din cadrul Programului operațional sectorial «Dezvoltarea
resurselor umane»”;
d) contul 54.01.06.04 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități
temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor
din cadrul Programului operațional «Dezvoltarea capacității
administrative»”;
e) contul 54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe
nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități
temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor
din cadrul Programului operațional «Regional»”.
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(9) În cazul programelor operaționale care utilizează
mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București conturi de disponibil pentru derularea
operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la
bugetul de stat pentru asigurarea cofinanțării programelor
operaționale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de
management din structura ordonatorului responsabilă cu
implementarea programului operațional, sunt următoarele:
a) contul 54.01.02.01 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând cofinanțarea Programului operațional «Asistență
tehnică»”;
b) contul 54.01.02.02 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial
«Creșterea competitivității economice»”;
c) contul 54.01.02.03 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând cofinanțarea Programului operațional sectorial
«Dezvoltarea resurselor umane»”;
d) contul 54.01.02.04 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând
cofinanțarea
Programului
operațional
«Dezvoltarea capacității administrative»”;
e) contul 54.01.02.05 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând cofinanțarea Programului operațional «Regional»”.
(10) În cazul programelor operaționale care utilizează
mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator
principal de credite cu rol de Autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București conturi de disponibil pentru derularea
operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la
bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile. Aceste
conturi, gestionate de Autoritatea de management din structura
ordonatorului responsabilă cu implementarea programului
operațional, sunt următoarele:
a) contul 54.01.04.01 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile
aferente Programului operațional «Asistență tehnică»”;
b) contul 54.01.04.02 „Disponibil de la bugetul de stat pentru
finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente
Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității
economice»”;
c) contul 54.01.04.03 „Disponibil de la bugetul de stat pentru
finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente
Programului operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor
umane»”;
d) contul 54.01.04.04 „Disponibil de la bugetul de stat pentru
finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile aferente
Programului
operațional
«Dezvoltarea
capacității
administrative»”;
e) contul 54.01.04.05 „Disponibil de la bugetul de stat
reprezentând finanțarea altor cheltuieli decât cele eligibile
aferente Programului operațional «Regional»”.
(11) În cazul programelor operaționale care utilizează
mecanismul plății indirecte, pe numele fiecărui ordonator
principal de credite cu rol de Autoritate de management se
deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București conturi pentru derularea operațiunilor
financiare determinate de recuperarea unor creanțe bugetare
ca urmare a unor nereguli apărute în gestionarea instrumentelor
structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de
management din structura ordonatorului responsabilă cu
implementarea programului operațional, sunt următoarele:
a) contul 54.01.05.01 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional «Asistență tehnică»”;
b) contul 54.01.05.02 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional sectorial «Creșterea competitivității economice»”;

c) contul 54.01.05.03 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»”;
d) contul 54.01.05.04 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional «Dezvoltarea capacității administrative»”;
e) contul 54.01.05.05 „Disponibil din creanțe bugetare ca
urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului
operațional «Regional»”.
(12) În cazul plăților indirecte, pe numele fiecărui ordonator
principal de credite cu rol de autoritate de management se
deschide la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București contul de cheltuieli 23... „Cheltuieli ale
bugetului de stat...” pentru efectuarea de plăți în limita creditelor
bugetare deschise la poziția bugetară corespunzătoare
cofinanțării proiectelor și pentru acoperirea altor cheltuieli decât
cele eligibile aflate în sarcina autorităților de management. Din
acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil
gestionate de Autoritatea de management.
Art. 34. — (1) Pentru derularea operațiunilor financiare
aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale,
beneficiarii prevăzuți la art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2009, indiferent de sistemul de finanțare și de
subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul
Trezoreriei Statului pentru utilizarea sumelor primite din
prefinanțare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate,
precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor
reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată plătite
de beneficiari în scopul implementării proiectelor.
(2) Pentru operațiunile financiare aferente proiectelor
finanțate în cadrul programelor operaționale, derulate între
Autoritatea de certificare și plată/Autoritățile de management și
categoriile de beneficiari, altele decât cele prevăzute la alin. (1),
beneficiarii pot opta pentru deschiderea conturilor în sistemul
Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.
Art. 35. — (1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5
alin. (1)—(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 64/2009, conturile de venituri prevăzute la art. 7 alin. (1)
lit. b), în care se virează sumele aferente rambursării cheltuielilor
corespunzătoare finanțării din instrumente structurale, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, în care se
rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare
finanțării din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
a.1.1) 20.45.01.01.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
a.1.2) 20.45.01.01.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
a.2.2) 20.45.01.02.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
a.3) pentru Fondul de Coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
a.3.2) 20.45.01.03.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
b) conturile de venit ale bugetului asigurărilor sociale de stat,
în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor
corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
b.1.1) 22.45.03.01.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
b.1.2) 22.45.03.01.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
b.2) pentru Fondul Social European:
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b.2.1) 22.45.03.02.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
b.2.2) 22.45.03.02.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
c) conturile de venit ale bugetului asigurărilor pentru șomaj,
în care se rambursează sumele aferente cheltuielilor
corespunzătoare finanțării din instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
c.1.1) 28.45.04.01.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
c.1.2) 28.45.04.01.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
c.2.2) 28.45.04.02.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
d) conturile de venit ale bugetului fondului național de
asigurări sociale de sănătate, în care se rambursează sumele
aferente cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente
structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
d.1.1) 26.45.05.01.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
d.1.2) 26.45.05.01.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
d.2.2) 26.45.05.02.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
(2) În cazul instituțiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, conturile în
care se virează sumele aferente prefinanțării și rambursării
cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, cât și a celor
corespunzătoare contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite
sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, în care se virează
sumele reprezentând prefinanțarea și rambursarea aferentă
cheltuielilor corespunzătoare finanțării din instrumente
structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regională:
a.1.1) 21.45.02.01.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
a.1.2) 21.45.02.01.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
a.1.3) 21.45.02.01.03 „Prefinanțare”;
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
a.2.2) 21.45.02.02.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
a.2.3) 21.45.02.02.03 „Prefinanțare”;
a.3) pentru Fondul de Coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent”;
a.3.2) 21.45.02.03.02 „Sume primite în contul plăților
efectuate în anii anteriori”;
a.3.3) 21.45.02.03.03 „Prefinanțare”;
b) conturile de venit ale bugetului local, în care se
rambursează sumele aferente cheltuielilor corespunzătoare
cofinanțării de la bugetul de stat și finanțării contravalorii taxei pe
valoarea adăugată: 21.42.02.20 „Subvenții de la bugetul de stat
către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor
finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(3) Pentru conturile de venituri bugetare de la alin. (1) și (2)
Trezoreria
Statului
eliberează
extrase
de
cont
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, pe
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ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise aceste
conturi.
(4) În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5
alin. (1)—(3) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 64/2009, conturile deschise la Trezoreria Statului
conform prevederilor art. 14 alin. (2) sunt următoarele:
a) 50.25.15 „Disponibil al instituțiilor publice ale administrației
publice centrale finanțate integral din venituri proprii
reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din
instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2009”;
b) 50.09.02 „Disponibil al instituțiilor publice subvenționate
de la bugetul de stat reprezentând prefinanțare pentru proiecte
finanțate din instrumente structurale conform Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 64/2009”;
c) 50.28.01 „Disponibil din venituri reprezentând prefinanțare
pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 al instituțiilor
publice ale administrației publice locale finanțate integral din
venituri proprii”;
d) 50.10.01 „Disponibil din venituri reprezentând prefinanțare
pentru proiecte finanțate din instrumente structurale conform
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 al instituțiilor
publice subvenționate din bugetul local”;
e) 50.98.03 „Disponibil al operatorilor economici
reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din
instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2009”;
f) 50.98.04 „Disponibil al organismelor neguvernamentale
nonprofit reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din
instrumente structurale conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2009.
(5) În cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile
deschise la Trezoreria Statului în care se virează sumele
aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul
proiectului, cât și a celor corespunzătoare contravalorii taxei pe
valoarea adăugată plătite sunt următoarele:
a) 50.98.01 „Disponibil al operatorilor economici aferent
proiectelor finanțate din instrumente structurale și din
cofinanțarea acestora”;
b) 50.98.02 „Disponibil al organismelor neguvernamentale
nonprofit aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale
și din cofinanțarea acestora”.
(6) În cazul beneficiarilor instituții publice finanțate integral
din venituri proprii, care își gestionează sumele prevăzute în
bugetul de venituri și cheltuieli prin mai multe conturi de
disponibilități (instituții de învățământ superior, spitale publice,
instituții sanitare publice), conturile în care se virează sumele
aferente prefinanțării și rambursării cheltuielilor eligibile
efectuate în cadrul proiectului, cât și a celor corespunzătoare
contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite sunt
următoarele:
a) 50.47.11 „Disponibil aferent prefinanțării pentru proiecte
finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cont
dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea de
cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 „Disponibil aferent proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile postaderare”, cont prin care se
gestionează sumele rambursate de Autoritățile de
management/Autoritatea de certificare și plată.
(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, contul
de disponibilități care se deschide pe numele liderului
parteneriatului, în vederea primirii sumelor aferente proiectului
conform prevederilor art. 32 alin. (2), este 50.14.01 „Disponibil
aferent proiectelor derulate în parteneriat conform Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 64/2009”.
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Formularul 1

Ordonator de credite
Departamentul (care propune/implementează proiectul) .......
Bugetul din care este finanțat: .................
I — Credite de angajament (CA)
II — Credite bugetare (CB)
Fișă de fundamentare
Proiect propus la finanțare/finanțat din instrumente structurale
Denumire proiect
și/sau
Nr. și dată contract/decizie/ordin
de finanțare
Program/Instrument/Facilitate
Tipul Fondului extern nerambursabil
(FEN) postaderare — FEDR/FSE/FC

....................
....................
....................
....................
— mii lei —
Bugetul proiectului* (realizat/estimat)

Perioada de implementare

CA/CB

0

...(anul 1)
(realizat/estimat)
...(anul 2)
(realizat/estimat)
...(anul 3)

...(anul n)
TOTAL:

Cheltuieli eligibile
Total
1=2+3+4

Alte cheltuieli decât cele eligibile

FEN postaderare

Buget propriu

2

3

Total

din care: TVA

buget propriu

buget propriu

4

5

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Descriere activități eligibile:

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

AVIZAT**
Departament/Direcție (beneficiar)
Director general/Director,
............................................
Date de contact responsabil proiect:
Nume:
............................
Telefon:
............................
Fax/e-mail:
............................

Autoritate de management,
..............................
Director general/Director,
.....................................
* Pentru proiectele în parteneriat se va lua în considerare numai totalul
bugetelor activităților proprii desfășurate, conform acordului de parteneriat.
** Numai pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)—(3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009.
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Formularul 2

MODEL

de notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente
instrumentelor structurale [conform art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009]
Nr. ....... din data de............
De la:

Autoritatea de management.................................

Către:

.........................................................(beneficiar)

Referitor:
Proiect .............................. (numărul contractului de finanțare) — Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile și rambursare
cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr......... din data de........
Vă informăm că în data de .................... a fost virată suma de .......................... în contul de venituri ..............., reprezentând
rambursarea cotei-părți din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.
Suma menționată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menționată:
Categorii de cheltuieli eligibile

Valoare totală

din care TVA:

Suma solicitată la rambursare

Suma virată în contul
de venituri

....
.....
TOTAL:

Director general/Director,
......................................
Autoritatea de management ....................
Formularul 3

Ministerul/Instituția ................................
Autoritatea de management/Organismul intermediar ..................
Data emiterii .....................................................
Compartimentul de specialitate ........................
..........................................................................
Nr. ....................................................................
PROPUNERE DE ANGAJARE

(pentru acțiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate
în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)
Proiect individual selectat (beneficiar, denumire, valoare totală finanțare nerambursabilă) ...............
sau
Lista de proiecte selectate — nr. ....... din data de ....................

— lei —
Anexa referitoare
la finanțarea programelor aferente Politicii
de coeziune a UE

Credite de
angajament
(ct. 8071 +
ct. 8072)

Credite
de angajament
angajate
(cont 8072)

Disponibil de credite
de angajament ce mai
poate fi angajat

Suma
angajată

Disponibil de credite
de angajament rămas
de angajat

0

1

2

3 = 1-2

4

5 = 3-4

Finanțare UE, din care:
— FEDR
— FSE
— FC
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0

1

2

3 = 1-2

4

5 = 3-4

Contribuția publică națională totală,
din care:
— cofinanțare publică
— TVA
— TOTAL:

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate*)

Control financiar preventiv propriu
CFPP

Data ..............

Data ..............

Data .........
Viza

Semnătura ............

Semnătura ............

Semnătura ........

*) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.

Ordonator principal de credite/Conducător organism intermediar,
.................................................
Data .....................
Semnătura ...........................

Formularul 4

Ministerul (Instituția) ...................................................................
Autoritatea de management/Organismul intermediar .................
Aprobat listă proiecte selectate
Autoritatea de management/Organismul intermediar ...................................
Director general/Director,
........................................
(semnătura și ștampila)

L I S TA

proiectelor selectate
Nr. ....... din data de .........

Nr.
crt.

Beneficiar

Denumire proiect

Valoare finanțare nerambursabilă eligibilă
— lei —
Finanțare UE
(FEDR/FSE/FC)

TOTAL:

Autoritatea de management/Organismul intermediar .........................
Director general/Director,
............................................
(semnătura și ștampila)

Finanțare națională
eligibilă

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile
— lei —
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Formularul 5

Ministerul (Instituția) ..................................................
Autoritatea de management/Organismul intermediar ..........................
L I S TA

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare
Nr. ....... din data de ..............

Nr.
crt.

Valoare finanțare nerambursabilă eligibilă
— lei —

Nr./Dată
contract/decizie/ordin
de finanțare

Beneficiar

Denumire proiect
Finanțare UE
(FEDR/FSE/FC)

Finanțare națională
eligibilă

Valoare TVA
aferentă cheltuielilor
eligibile
— lei —

TOTAL:

Director general/Director,
............................................
(semnătura și ștampila)

Formularul 6

Ministerul/Instituția ................................................
Autoritatea de management .................................
Compartimentul de specialitate ................
..................................................................
Nr. .............................................................
Data emiterii .............................................
A N G A J A M E N T B U G E TA R G L O B A L

(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite
cu rol de autoritate de management)
— lei —

Suma
Finanțare UE, din care:
— FERDR
— FSE
— FC
Contribuția publică națională totală, din
care:
— cofinanțare publică
— TVA

...............................
...............................
...............................

................................
................................
.................................

TOTAL:

Spațiu rezervat CFPP
— Viza
— Refuz de viză
— Înregistrare individuală

Data .......................
Semnătura ..............
Nr. ..........
Ordonator principal de credite,
............................................
Data ................
Semnătura ................

Data ........................
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Formularul 7

Ministerul ................
Autoritatea de management ................
Data emiterii ....................................
Compartimentul de specialitate ............
................................................................
Nr. ...........................................................
O R D O N A N Ț A R E D E P L AT Ă

Tipul plății:
PREFINANȚARE
RAMBURSARE
TVA
Lista documentelor justificative:
conform anexei nr. ............
........................................................................................
Nr./Dată contract/decizie/ordin de finanțare sau „conform anexei” .................................................
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:
— lei —
Disponibil înaintea efectuării plății
(ct. 8066-770/5xx — doc. în decontare)

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plății

1

2

3 = col. 1–2

0

Finanțare UE, din care:
— FEDR
— FSE
— FC
și/sau
Contribuția publică națională
totală, din care:
— cofinanțare publică
— TVA
TOTAL

Numele și adresa beneficiarului*)

Numărul de cont*) ..........................
Trezoreria
(Banca) ..........................
Cod ..........................

.......................................
...................................
Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate**)

Control financiar preventiv propriu
CFPP

Data ..............

Data ..............

Data .........
Viza

Semnătura ............

Semnătura ............

*) Se va completa cu „conform anexei”, în cazul ordonanțării globale la plată.
**) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.

Ordonator principal de credite,
............................................
Data ................
Semnătura ................

Semnătura ........
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Formularul 8

Ministerul .....................................................
Autoritatea de management ....................................................

ANEXĂ LA

Ordonanțarea de plată nr. ....... din data de ..............

Nr.
crt.

Nr./Dată
contract/decizie/ordin de finanțare

Beneficiar

Adresă beneficiar

Bancă beneficiar

Nr. cont beneficiar

Suma
(lei)

Director general/Director,
..................................
(semnătura și ștampila)

Formularul 9

MODEL

de notificare cu privire la reconcilierea contabilă

De la: ........................................................ (beneficiar)
Către: Autoritatea de management .................................
Referitor: Proiect ............(număr contract de finanțare)

Vă informăm că la data de ...............situația încasărilor/plăților a fost următoarea:
— sume încasate de la Autoritatea de management: ...................., conform:
— O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentând ...................;
— O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentând ...................;
— ........................... .
— sume plătite (restituite) către Autoritatea de management: ................., conform:
— O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentând ...................;
— O.P. nr./data ............., suma ................, reprezentând ...................;
— ....................................

Beneficiar (reprezentant legal),
...............................................

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Zile de
apariție/
săptămână

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING — S.A.
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
 ART ADVERTISING — S.R.L.
 CALLIOPE — S.R.L.
 DIFSTARPRESS — S.R.L.
 CURIER PRESS — S.A.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L.
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