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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE
privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998,
încheiat la Bucureºti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeanã ºi Guvernul României
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. C pct. 18 din Legea nr. 140/1999
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Articol unic. Ñ Se ratificã Memorandumul de finanþare
PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility)

pentru anul 1998, încheiat la Bucureºti la 24 decembrie
1998 între Comisia Europeanã ºi Guvernul României.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru integrare europeanã,
Aurel Ciobanu Dordea,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãsvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
p. Preºedintele Agenþiei pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii,
Joszef Birtalan
Bucureºti, 24 august 1999.
Nr. 61.
M E M O R A N D U M D E F I N A N Þ A R E*)
Comisia Europeanã, denumitã în continuare Comisia, acþionând pentru ºi în numele Comunitãþii Europene, denumitã în continuare Comunitatea, pe de o parte, ºi Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altã parte,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 2
Mãsura la care se face referire la art. 1 de mai jos va
Angajamentul Comunitãþii
fi executatã ºi finanþatã din resursele bugetare ale
Comunitãþii, conform prevederilor cuprinse în acest memoContribuþia financiarã din partea Comunitãþii este fixatã
randum. Cadrul tehnic, juridic ºi administrativ în care va fi la nivelul maxim de 16 MECU, denumitã în continuare
pusã în aplicare mãsura la care se face referire la art. 1 Finanþarea gratuitã.
de mai jos este stabilit de Condiþiile generale, anexate la
ARTICOLUL 3
Acordul-cadru dintre Comisie ºi Beneficiar ºi completate
Durata ºi data de expirare
prin prevederile acestui memorandum ºi ale Prevederilor
speciale anexate la acesta.
Pentru prezenta mãsurã Finanþarea gratuitã este disponibilã pentru contractare pânã la 31 decembrie 2000. Toate
ARTICOLUL 1
contractele trebuie semnate pânã la aceastã datã.
Fondurile rãmase din Finanþarea gratuitã, care nu au fost
Natura ºi subiectul
contractate pânã la aceastã datã, vor fi anulate. Termenul
Ca o componentã a programului sãu de asistenþã, limitã pentru efectuarea plãþilor din cadrul Finanþãrii gratuite
Comunitatea va contribui, sub forma finanþãrii nerambursa- este 31 decembrie 2001. Toate plãþile trebuie sã fie efectuate pânã la expirarea termenului limitã. Comisia poate
bile, la finanþarea urmãtoarei mãsuri:
însã, în funcþie de împrejurãri, sã fie de acord cu o preNumãrul Programului: ROÑ9809
lungire a acestei date de expirare, dacã aceasta este
Titlul:
Facilitatea Pre-Ins 1998
cerutã în timp util ºi este justificatã în mod adecvat de
Durata:
pânã la 31 decembrie 2000
cãtre Beneficiar. Acest memorandum va expira la data
*) Traducere.by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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expirãrii perioadei de efectuare a plãþilor din Finanþarea
gratuitã. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi
returnate Comisiei.
ARTICOLUL 4
Adrese

Corespondenþa privitoare la executarea mãsurii, având
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Pentru Beneficiar:
Guvernul României
Dl Alexandru Herlea
Ministru pentru integrare europeanã
Departamentul pentru Integrare Europeanã
Piaþa Victoriei nr. 1
Sectorul 1, Bucureºti
România
Fax: (40Ñ1) 312 6929
ARTICOLUL 5

menþionate numãrul ºi titlul mãsurii, va fi adresatã:

Numãrul de exemplare

Pentru Comunitate:

Acest memorandum este întocmit în limba englezã în
douã exemplare.

Delegaþia Comisiei Europene la Bucureºti
Dl Fokion Fotiadis

ARTICOLUL 6

ªeful Delegaþiei CE

Intrarea în vigoare

Str. Grigore Mora nr. 11

Acest memorandum va intra în vigoare la data semnãrii
de cãtre ambele pãrþi. Orice cheltuialã care are loc înaintea
acestei date nu este eligibilã pentru finanþare gratuitã.
Anexele reprezintã parte integrantã din acest memorandum.
Întocmit la Bucureºti la 24 decembrie 1998.
Pentru Comunitate,
Fokion Fotiadis,
ºeful Delegaþiei CE

71278 Bucureºti
România
e-mail: office@ecdel.eunet.ro
Fax: (40Ñ1) 230 2453
Pentru Beneficiar,
Alexandru Herlea,
ministru pentru integrare europeanã
Anexa nr. 1 Ñ Acordul-cadru ºi Arbitraj (anexele A ºi B)
Anexa nr. 2 Ñ Prevederi speciale (anexa C)

ANEXA Nr. 1

ACORD-CADRU

Comisia Comunitãþilor Europene, denumitã în cele ce urmeazã Comisia, acþionând pentru ºi în numele
Comunitãþii Economice Europene, denumitã în cele ce urmeazã Comunitatea, pe de o parte, ºi România, de cealaltã
parte, ºi împreunã denumite pãrþi contractante,
având în vedere faptul cã România este eligibilã de a beneficia de Programul de asistenþã PHARE din partea
Comunitãþii, prevãzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitãþii Europene, modificat
de Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
având în vedere faptul cã este convenabilã menþionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal ºi administrativ pentru executarea mãsurilor finanþate în România în cadrul programului de asistenþã al Comunitãþii,
au convenit dupã cum urmeazã:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Pentru a promova cooperarea dintre pãrþile contractante
în scopul sprijinirii procesului reformei economice ºi sociale
din România, pãrþile contractante sunt de acord sã implementeze mãsuri în domeniul cooperãrii financiare, tehnice
ºi al altor forme de cooperare, aºa cum s-a specificat în
regulamentul de mai sus, care vor fi finanþate ºi implementate în cadrul tehnic, legal ºi administrativ stabilit în acest
acord. Detaliile specifice ale fiecãrei mãsuri (sau set de
mãsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între pãrþile contractante (denumit în continuare
memorandum de finanþare), pentru care este oferit un model
în anexa C.
România ia toate mãsurile necesare pentru a asigura
executarea corespunzãtoare a tuturor mãsurilor.

Pentru problemele legate de mãsurile finanþate în cadrul
acestui acord Comisia va fi reprezentatã de Delegaþia sa,
o datã ce aceasta este înfiinþatã în Bucureºti, care se va
asigura, din partea Comisiei, cã mãsura este executatã în
conformitate cu practicile financiare ºi tehnice legale.

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 4

Când pãrþile contractante convin astfel, Comisia poate
delega responsabilitatea sa integralã sau parþialã privind
implementarea unei mãsuri unei terþe pãrþi, stat sau agenþii.
În acest caz termenii ºi condiþiile unei asemenea delegãri vor fi menþionate într-un acord ce urmeazã a fi
încheiat între Comisie ºi terþa parte, stat sau agenþie, cu
acordul Guvernului României.

Fiecare mãsurã finanþatã în cadrul acestui acord va fi
Orice disputã legatã de acest acord, ce nu poate fi
implementatã în conformitate cu Condiþiile generale din rezolvatã prin consultare, va fi soluþionatã în conformitate
anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare cu procedura de arbitraj menþionatã în anexa B.
memorandum de finanþare.
ARTICOLUL 6
Memorandumul de finanþare poate schimba sau suplimenta Condiþiile generale, dupã cum ar fi necesar pentru
Acest acord este întocmit în dublu exemplar în limba
englezã.
implementarea mãsurii
în discuþie. Technologies’ PdfCompressor.
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ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

Acest acord va intra în vigoare în ziua în care pãrþile
contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa
în conformitate cu legislaþia sau procedura internã a fiecãrei pãrþi contractante. Acordul va continua sã fie în vigoare
pentru o perioadã nedefinitã, dacã nu i se pune capãt prin
notificarea scrisã a uneia dintre pãrþile contractante cãtre
cealaltã.
La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord
orice mãsurã aflatã încã în curs de execuþie va fi adusã la
îndeplinire conform termenilor memorandumului de finanþare
aferent ºi Condiþiilor generale stabilite prin prezentul acord.

Prevederile acestui acord se vor aplica ºi cooperãrii tehnice ºi altor forme de cooperare, convenite între pãrþile
contractante, care, prin natura lor, nu sunt cuprinse într-un
memorandum specific finanþat în baza Programului de asistenþã PHARE, la cererea Guvernului României.
Anexele vor fi considerate parte integrantã a acestui
acord.
Întocmit la Bucureºti la 12 martie 1991.

Eugen Dijmãrescu,
ministru de stat
România

Frans Andriessen,
vicepreºedinte al Comisiei Europene
Comunitatea

Anexa A
CONDIÞII GENERALE

privind memorandumurile de finanþare
În aceste Condiþii generale termenul Beneficiar va fi
înþeles ca referitor la Guvernul României.
TITLUL I
Finanþarea proiectelor
ARTICOLUL 1
Obligaþia Comunitãþii

Angajamentul Comunitãþii, denumit în cele ce urmeazã
Finanþarea gratuitã a CEE, a cãrei valoare este menþionatã
în memorandumul de finanþare, va determina limita în
cadrul cãreia se vor desfãºura angajarea ºi execuþia plãþilor prin contracte ºi devize aprobate corespunzãtor.
Orice cheltuieli ce depãºesc Finanþarea gratuitã a CEE
vor fi suportate de Beneficiar.
ARTICOLUL 2
Disponibilitatea asistenþei nerambursabile a CEE

Acolo unde execuþia unei mãsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, Finanþarea gratuitã a
CEE va deveni disponibilã în momentul în care devin disponibile ºi sumele angajate de Beneficiar ºi/sau celelalte
surse de fonduri, conform celor prevãzute în memorandumul de finanþare.
ARTICOLUL 3
Cheltuirea

Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul mãsurii
poate fi prevãzutã plata directã de cãtre Comisie cãtre
contractanþi. Fiecare contract va indica proporþia ºi momentul efectuãrii plãþii, împreunã cu documentele justificative
necesare.
Pentru partea de program implementatã de Beneficiar,
Autoritatea de implementare va înainta un program de
lucru cu cel puþin 9 luni înainte de data de expirare a
memorandumului de finanþare, pentru aprobarea de cãtre
Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru
implementarea programului. Programul de lucru trebuie sã
cuprindã propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementãrii programului, cu condiþia ca întreaga Finanþare gratuitã a CEE sã
fi fost angajatã anterior.
În ceea ce priveºte mãsurile executate pe baza unor
devize estimative, în condiþiile în care memorandumul de
finanþare nu prevede altfel, o primã tranºã de platã, care
nu va depãºi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie,
poate fi executatã în favoarea Beneficiarului pentru a facilita lansarea mãsurii. Alte tranºe de platã vor fi disponibilizate, la cererea Beneficiarului, în aceleaºi condiþii
menþionate la paragraful 2 de mai sus.
TITLUL II
Achiziþionarea
ARTICOLUL 4
Generalitãþi

Contractele sunt eligibile pentru plãþi în baza acestui
Procedura ce trebuie urmatã pentru încheierea contracmemorandum de finanþare numai dacã sunt încheiate
înainte de data de expirare a memorandumului de finan- telor de lucrãri, livrãri ºi de cooperare tehnicã va fi menþioþare. Plãþile în cadrul unor asemenea contracte pot avea natã în memorandumul de finanþare, urmând principiile de
loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data mai jos.
de expirare a memorandumului de finanþare. Orice prelunARTICOLUL 5
gire excepþionalã a acestei perioade trebuie sã fie aprobatã
de Comisie.
Condiþii de participare
În cadrul limitei stabilite pentru Finanþarea gratuitã a
1. Cu excepþia prevederilor art. 6, Comisia ºi
CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de
lucru vor fi prezentate Delegaþiei Comisiei de cãtre Beneficiarul vor lua mãsurile necesare pentru a asigura
Beneficiar conform agendei stabilite în memorandumul de egalitatea condiþiilor de participare la astfel de contracte, în
finanþare. Documentele justificative referitoare la plãþile special prin publicarea, în timp util, a invitaþiilor la licitaþie.
fãcute pentru realizarea unei anumite mãsuri vor fi puse la Anunþurile urmeazã sã fie fãcute pentru Comunitate cel
dispoziþie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia puþin în Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene ºi pentru
statele beneficiare, For
în jurnalul
oficial corespunzãtor.
o solicitã.
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2. Condiþiile generale ale contractelor trebuie sã fie
întocmite în conformitate cu modelele din uzanþa internaþionalã, cum ar fi reglementãrile generale ºi condiþiile pentru
contractele de livrãri finanþate din fondurile PHARE.

decât cele acordate în mod obiºnuit altor strãini angajaþi în
statul Beneficiarului în cadrul oricãror alte acorduri bilaterale
sau multinaþionale ori aranjamente pentru programe de
asistenþã economicã ºi de cooperare tehnicã.

ARTICOLUL 6
Derogarea de la procedurile standard

ARTICOLUL 10
Facilitãþi de stabilire, instalare, intrare ºi rezidenþã

Acolo unde este recunoscutã urgenþa situaþiei sau unde
aceasta este justificatã pe baza naturii, importanþei reduse
sau a unor caracteristici particulare ale anumitor mãsuri (de
exemplu: operaþiuni de finanþare în douã stagii, operaþiuni
multifazate, specificaþii tehnice particulare etc.) ºi ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu
Comisia, sã autorizeze în mod excepþional:
Ñ acordarea contractelor în urma unor invitaþii restrânse
la licitaþie;
Ñ încheierea contractelor prin acord direct;
Ñ realizarea contractelor prin departamente de lucrãri
publice.
O astfel de derogare trebuie sã fie menþionatã în
memorandumul de finanþare.

În cazul contractelor de lucrãri, livrãri sau servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la
procedurile de licitaþie vor avea drept de instalare temporarã ºi rezidenþã în cazurile în care importanþa contractului
justificã aceasta. Acest drept va fi obþinut numai dupã emiterea invitaþiei de participare la licitaþie ºi va servi personalului necesar în vederea efectuãrii studiilor preparatorii
pentru redactarea ofertelor; acest drept va expira la o lunã
dupã desemnarea contractantului.
Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrãri, livrãri sau servicii, finanþate de
Comunitate, ºi membrilor familiei acestuia apropiate sã intre
în statul Beneficiarului, sã se stabileascã în stat, sã lucreze
acolo ºi sã pãrãseascã statul respectiv, aºa cum o justificã
natura contractului.

ARTICOLUL 7
Acordarea contractelor de lucrãri ºi livrãri

Comisia ºi Beneficiarul se vor asigura cã pentru fiecare
operaþiune oferta selectatã este cea mai avantajoasã din
punct de vedere economic, în special din punctul de
vedere al calificãrilor ºi garanþiilor oferite de licitatori, costului ºi calitãþii serviciilor, naturii ºi condiþiilor de execuþie a
lucrãrilor sau livrãrilor, costului lor de utilizare ºi valorii tehnice.
Rezultatele invitaþiilor la licitaþie vor trebui sã fie publicate în Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene cât de
repede posibil.
ARTICOLUL 8
Contractele de cooperare tehnicã

1. Contractele de cooperare tehnicã, care pot lua forma
contractelor pentru studii, supravegherea lucrãrilor sau de
asistenþã tehnicã, vor fi încheiate dupã negocierea directã
cu consultantul sau, dacã se justificã din punct de vedere
tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitaþiei la licitaþie.
2. Contractele de cooperare tehnicã vor trebui sã fie
întocmite, negociate ºi încheiate fie de Beneficiar, fie de
Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul
de finanþare.
3. În situaþia în care contractele de cooperare tehnicã
urmeazã sã fie întocmite, negociate ºi încheiate de
Beneficiar, Comisia va propune o listã scurtã cu unul sau
mai mulþi candidaþi, pe baza criteriilor de garantare a calificãrilor, experienþei ºi independenþei lor ºi þinând seama de
disponibilitatea acestora pentru proiectul în chestiune.
4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când
Comisia a propus mai mulþi candidaþi, Beneficiarul este
liber sã aleagã, dintre cei propuºi, candidatul cu care intenþioneazã sã încheie contractul.
5. Când existã recurs la o procedurã de licitare, contractul de cooperare tehnicã va fi acordat candidatului care
a înaintat oferta confirmatã de Beneficiar ºi de Comisie ca
fiind cea mai avantajoasã din punct de vedere economic.

ARTICOLUL 11
Importul ºi reexportul de echipament

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea
mãsurii, în conformitate cu legile, regulile ºi reglementãrile
în vigoare ale Beneficiarului.
Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice ºi juridice care au executat contracte de lucrãri, livrãri sau servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului
menþionat.
ARTICOLUL 12
Controlul importurilor ºi al schimburilor valutare

Pentru executarea mãsurilor Beneficiarul se obligã sã
acorde autorizaþii de import, precum ºi autorizaþii pentru
achiziþionarea valutei necesare ºi sã aplice reglementãrile
naþionale privind controlul asupra schimburilor valutare fãrã
discriminare între statele membre ale Comunitãþii, Albania,
Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia ºi fosta Republicã
Iugoslavã Macedonia.
Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea mãsurii, conform
reglementãrilor de control al schimburilor valutare în vigoare
în statul Beneficiarului.
ARTICOLUL 13
Impozitare ºi vamã

1. Plata impozitelor, taxelor vamale ºi a taxelor de
import nu va fi finanþatã din Finanþarea gratuitã a CEE.
2. Importurile în baza contractelor de livrãri încheiate de
autoritãþile Beneficiarului ºi finanþate din Finanþarea gratuitã
a CEE vor putea intra în statul Beneficiarului fãrã a fi
supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor
sau unui regim fiscal cu efect echivalent. Beneficiarul va
asigura ca importurile respective sã fie eliberate din punctul
de intrare pentru a fi livrate cãtre contractant, aºa cum se
prevede în contract, ºi pentru folosinþa imediatã, conform
TITLUL III
celor cerute pentru implementarea normalã a contractului,
Acordarea de facilitãþi
fãrã a þine seama de întârzieri sau dispute asupra stabilirii
taxelor vamale, plãþilor sau impozitelor menþionate mai sus.
3. Contractele pentru livrãri sau servicii oferite de firme
ARTICOLUL 9
externe sau româneºti, finanþate din Finanþarea gratuitã a
Privilegii generale
CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plãþii T.V.A.,
Personalului care participã la mãsurile finanþate de timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri
Comunitate, precum ºi membrilor familiilor acestuia li se pot fiscale având efect similar, indiferent dacã aceste taxe
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4. Persoanele fizice ºi juridice, inclusiv personalul expatriat, din statele membre ale Comunitãþii Europene, care
executã contracte de cooperare tehnicã finanþate din
Finanþarea gratuitã a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit ºi venit în statul Beneficiarului.
5. Efectele personale ºi gospodãreºti importate pentru
uz personal de cãtre persoanele fizice (ºi membrii familiilor
lor), altele decât cele recrutate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnicã,
vor fi scutite de taxe vamale, de import, taxe ºi alte impozite fiscale cu acelaºi efect, efectele personale ºi gospodãreºti respective urmând sã fie reexportate sau sã se
dispunã de ele în þarã, conform reglementãrilor în vigoare
în statul Beneficiarului, dupã terminarea contractului.
6. Persoanele fizice ºi juridice care importã echipament
profesional, aºa cum se prevede la art. 11, dacã solicitã
astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporarã,
aºa cum este definit în legislaþia naþionalã a Beneficiarului,
faþã de echipamentul respectiv.

b) va asigura ca agenþii sau reprezentanþii mai sus
menþionaþi ai Comisiei sã aibã dreptul de a inspecta toatã
documentaþia ºi înregistrãrile contabile relevante privitoare
la cele finanþate în baza memorandumului de finanþare ºi
va asista Curtea de Conturi a Comunitãþilor Europene în
executarea evaluãrilor contabile privind utilizarea Finanþãrii
gratuite a CEE. Comisia va putea, de asemenea, sã execute o evaluare ulterioarã ºi o evaluare contabilã finalã a
programului. Evaluarea ulterioarã va analiza realizarea
obiectivelor/scopurilor programelor, precum ºi impactul asupra dezvoltãrii ºi restructurãrii sectorului implicat.
Evaluarea contabilã finalã va examina datele financiare
la nivel local ale programului, oferind o pãrere independentã asupra corectitudinii ºi compatibilitãþii contractelor ºi
plãþilor, precum ºi asupra conformitãþii lor cu prevederile
memorandumului de finanþare. Evaluarea contabilã va stabili
balanþa fondurilor neangajate ºi/sau necheltuite, care vor fi
rambursate Comisiei.

TITLUL IV
Executarea contractelor

Urmãrirea mãsurilor

ARTICOLUL 14
Originea livrãrilor

Beneficiarul se declarã de acord ca, atunci când Comisia
nu autorizeazã altfel, materialele ºi livrãrile necesare pentru
executarea contractelor sã fie originare din Comunitate,
Albania, Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Ungaria,
Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia ºi
fosta Republicã Iugoslavã Macedonia.
ARTICOLUL 15
Proceduri de efectuare a plãþilor

1. Pentru contractele finanþate din Finanþarea gratuitã a
CEE documentele de licitaþie vor fi întocmite ºi plãþile vor fi
efectuate fie în unitãþi europene de cont (ECU) sau, conform legilor ºi reglementãrilor privind schimbul valutar ale
Beneficiarului, în valuta Beneficiarului sau în valuta statului
în care ofertantul îºi are înregistrat sediul de afaceri, fie în
valuta statului în care sunt produse livrãrile.
2. Când documentele de licitaþie sunt întocmite în ECU,
plãþile în cauzã vor fi efectuate, în mod corespunzãtor, în
valuta prevãzutã în contract, pe baza ratei de schimb a
ECU în ziua precedentã efectuãrii plãþii.
3. Beneficiarul ºi Comisia vor lua toate mãsurile
necesare pentru a asigura execuþia plãþilor în cel mai scurt
timp posibil.
TITLUL V
Colaborarea dintre Comisie ºi Beneficiar
ARTICOLUL 16
Inspecþie ºi evaluare

ARTICOLUL 17

În urmãrirea executãrii mãsurii Comisia poate solicita
orice explicaþie ºi, unde este necesar, poate agrea cu
Beneficiarul asupra unei noi orientãri pentru mãsurã care
sã fie consideratã mai bine adaptatã obiectivelor avute în
vedere.
Beneficiarul va face rapoarte cãtre Comisie, conform
planului menþionat în memorandumul de finanþare, pe toatã
perioada de execuþie a mãsurii, ºi asupra completãrii acesteia dupã încheiere.
Comisia, în lumina rapoartelor ºi, unde este potrivit, a
evaluãrii ulterioare, va proceda la închiderea oficialã a programului ºi va informa þara beneficiarã despre data închiderii oficiale a programului.
TITLUL VI
Prevederi generale ºi finale
ARTICOLUL 18
Consultãri Ñ dispute

1. Orice problemã legatã de executarea sau interpretarea memorandumului de finanþare sau a acestor Condiþii
generale va fi subiect de consultare între Beneficiar ºi
Comisie, ducând, unde este necesar, la un amendament al
memorandumului de finanþare.
2. Acolo unde se constatã neîndeplinirea unei obligaþii
stabilite în memorandumul de finanþare ºi în aceste Condiþii
generale, care nu a fost subiect al unor mãsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finanþarea mãsurii, dupã consultarea cu Beneficiarul.
3. Beneficiarul poate renunþa total sau parþial la execuþia
mãsurii. Pãrþile contractante vor stabili detaliile respectivei
renunþãri printr-un schimb de scrisori.

1. Comisia va avea dreptul sã îºi trimitã propriii agenþi
sau reprezentanþii corespunzãtor autorizaþi pentru a aduce
ARTICOLUL 19
la îndeplinire orice misiune tehnicã sau financiarã ori de
Anunþ
Ñ adrese
audit pe care o considerã necesarã pentru a urmãri execuþia mãsurii. În orice caz, Comisia va comunica din timp
Orice anunþ ºi orice acord între pãrþi prevãzute aici treautoritãþilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
buie
sã aibã forma unei comunicãri scrise, cu referire expliBeneficiarul va pune la dispoziþie toate informaþiile ºi
documentele care vor fi solicitate de aceasta ºi va lua toate citã la numãrul ºi titlul mãsurii. Astfel de anunþuri sau
mãsurile ivite pentru a facilita munca persoanelor împuterni- acorduri vor fi fãcute prin scrisoare adresatã pãrþii autorizate sã primeascã cele menþionate ºi vor fi trimise la
cite sã aducã la îndeplinire evaluãrile sau inspecþiile.
adresa anunþatã de partea respectivã. În caz de urgenþã
2. Beneficiarul:
a) va pãstra înregistrãri ºi documente contabile adecvate sunt permise comunicãri prin telefax, comunicãri telegrafice
pentru identificarea lucrãrilor, livrãrilor sau serviciilor finan- sau prin telex, care vor fi considerate valabile cu condiþia
þate în baza memorandumului de finanþare, conform proce- confirmãrii imediate prin scrisoare. Adresele sunt menþionate
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Anexa B

ARBITRAJ

Orice disputã între pãrþile contractante rezultând din
acordul-cadru sau din memorandumul de finanþare, care nu
este rezolvatã prin aplicarea procedurilor menþionate la
art. 18 din Condiþiile generale referitoare la memorandumul
de finanþare, va fi supusã arbitrãrii de cãtre un tribunal de
arbitraj, dupã cum urmeazã:
Pãrþile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, ºi
Comisia, pe de altã parte.
Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri numiþi
dupã cum urmeazã:
Ñ un arbitru va fi numit de Beneficiar;

Ñ un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
Ñ al treilea arbitru (denumit în continuare ºi conducãtor) va fi numit prin acordul pãrþilor contractante sau, în
cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.
Dacã oricare dintre pãrþile contractante nu reuºeºte sã
numeascã un arbitru, acesta va fi numit de conducãtor.
Dacã un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneazã, decedeazã sau devine incapabil sã îºi desfãºoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelaºi mod
ca ºi arbitrul cãruia îi ia locul; un astfel de succesor va
avea toate puterile ºi îndatoririle arbitrului iniþial.

ANEXA Nr. 2

Anexa C
PREVEDERI SPECIALE

1. Procesul evaluãrii obiectivelor ºi descriere
1.1. Obiective
Obiectivul Facilitãþii Pre-Ins îl constituie inclusiv sprijinirea naturii procesului de lãrgire a Uniunii Europene prin
finanþarea unui numãr de acþiuni specifice ºi vizibile în sectoare sensibile, identificate de Comisia Uniunii Europene în
Avizul pentru Bulgaria, Letonia, Lituania, România ºi
Slovacia, sectoare în care aceste þãri trebuie sã facã eforturi speciale în procesul de pregãtire a aderãrii lor.
1.2. Descriere
BULGARIA
Asistenþã pentru reforma sistemului bancar ºi a întreprinderilor (continuarea Programului SARA Ñ program de reformã ºi
modificãri structurale)

Proiectul îºi propune continuarea ºi consolidarea
Programului SARA aflat în derulare, în vederea sprijinirii
procesului de implementare a Programului de reformã
structuralã al Guvernului. În principal, proiectul se va concentra pe:
A. Continuarea procesului de privatizare a marilor întreprinderi de stat care desfãºoarã activitãþi de importanþã
strategicã:
¥ Sprijin pentru maximum 20 de întreprinderi; activitatea
se va desfãºura în trei faze: strategia de privatizare; tranzacþii; faza de lichidare.
B. Încheierea procesului de privatizare a bãncilor:
¥ Acordarea de asistenþã tehnicã pentru sprijinirea implementãrii activitãþilor prevãzute în studiul strategic
Sparkassen, pentru a transforma banca într-o bancã
comercialã cu amãnuntul, specializatã în împrumuturi pentru
întreprinderi mici ºi mijlocii
Echipa de asistenþã tehnicã îºi va concentra activitãþile
pe: gestionarea creditelor, managementul riscului, dezvoltarea resurselor umane, marketing ºi dezvoltare de produse
noi, control ºi contabilitate, operaþiuni ºi administrare, audit
intern/inspecþie.
Acþiunile propuse sunt în concordanþã cu obiectivele
Parteneriatului pentru aderare ºi Programului naþional de
aderare la Uniunea Europeanã, prin contribuirea la îmbunãtãþirea competitivitãþii sectorului financiar.
Condiþionalitãþi:

privatizare. În prezent coordonarea se realizeazã de cãtre
unitatea SARA din cadrul Consiliului de Miniºtri
¥ Necesitatea corelãrii cu activitãþile ºi recomandãrile
Fondului Monetar Internaþional ºi ale Bãncii Mondiale.
Finalizarea procesului de restituire a terenurilor (faza 1) ºi
sprijinirea procesului de creare a pieþei funciare în Bulgaria

Obiectivul proiectului se referã la:
Ñ acordarea de asistenþã Guvernului pentru elaborarea
unei politici ºi implementarea strategiei în domeniul reformei funciare;
Ñ sprijin pentru dezvoltarea capabilitãþilor privind monitorizarea oficialã, supervizarea, publicitatea pentru cadastru
ºi reforma funciarã;
Ñ pregãtirea planurilor pentru terenurile restituibile.
Rezultatele scontate se referã la crearea unei pieþe funciare facile, care sã faciliteze tranzacþiile ºi investiþiile private.
Condiþionalitate:

¥ Existenþa unei capacitãþi de supraveghere adecvate,
ca ºi a unei capacitãþi juridice, administrative ºi notariale
corespunzãtoare pentru înregistrarea titlurilor ºi a tranzacþiilor funciare.
Lupta împotriva corupþiei din cadrul Administraþiei Bulgare a
Vãmilor (ABV)

Proiectul va urmãri restrângerea posibilitãþilor de corupþie
din cadrul ABV prin introducerea treptatã a unei strategii
interne, însoþitã de reglementãri interne, menite sã combatã
corupþia ºi crima organizatã. Proiectul va include elaborarea
ºi implementarea legislaþiei vamale ºi urmãrirea, în conformitate cu angajamentele prevãzute în Parteneriatul pentru
aderare, modernizãrii, pe baza alinierii la practicile Uniunii
Europene, a funcþiilor privind informarea din cadrul serviciului vamal. Proiectul este în concordanþã cu propunerea de
introducere a unui sistem vamal computerizat, prevãzutã în
Programul naþional PHARE 1998.
Activitãþile proiectului vizeazã: legislaþia ºi reglementãrile,
elaborarea unui plan strategic, training, sistem informaþional
pentru departamentele antifraudã ºi de inspecþie. Proiectul
prevede, de asemenea, achiziþionarea echipamentelor necesare.

Condiþionalitãþi:
¥ Continuarea angajãrii Guvernului în procesul de priva¥ Continuarea angajãrii Guvernului în lupta împotriva
tizare a bãncilor ºi întreprinderilor de stat
¥ Existenþa unor mecanisme de coordonare corespunzã- corupþiei ºi a crimei organizate, în conformitate cu prevetoare pentru toate
implicate
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¥ Coordonarea corespunzãtoare dintre administraþia
vamalã, Ministerul de Interne ºi autoritãþile de control financiar.
LETONIA
Sprijin pentru restructurarea industrialã

Proiectul vizeazã creºterea performanþelor economice ale
industriei din Letonia, în special ale industriei prelucrãtoare.
Proiectul cuprinde douã componente principale:
Ñ sprijinirea întreprinderilor industriale în procesul de
restructurare dupã privatizare ºi facilitarea reorientãrii strategice în materie de marketing, managementul ºi asigurarea
calitãþii, asumarea riscului, accesul la credite. Se vor elabora, de asemenea, scheme de recalificare ºi reangajare a
lucrãtorilor afectaþi de procesul de restructurare;
Ñ încurajarea inovaþiei în domenii specifice de interes
naþional: tehnologii noi ºi bioenergie. Acest obiectiv se va
realiza prin sprijinirea de grupuri de companii din acelaºi
sector, în combinaþie cu asociaþiile industriale.
Condiþionalitãþi:

¥ Funcþionarea corespunzãtoare a Comitetului de coordonare interministerial (economie, învãþãmânt, agriculturã) ºi
interagenþii (privatizare, dezvoltare) este esenþialã pentru
succesul proiectului. Comitetul este coordonat de Ministerul
Economiei.
¥ Gradul de diseminare ºi utilizare a rezultatelor va
depinde de selectarea corespunzãtoare a companiilor ºi a
tehnicilor ºi tehnologiilor orizontale. O importanþã deosebitã
o va avea colaborarea cu asociaþiile industriale ºi asigurarea sinergiei cu fondurile naþionale, în vederea promovãrii
inovaþiei ºi dezvoltãrii.
¥ Proiectul constã într-un program cuprinzãtor de mãsuri
anticorupþie, incluzând: (i) o componentã legislativã menitã
sã îmbunãtãþeascã cadrul legal ºi implementarea acestuia;
(ii) o componentã de training pentru creºterea performanþelor profesionale ale funcþionarilor ºi angajarea publicului larg
în dialogul pe tema corupþiei ºi prevenirii acesteia, prin furnizarea de informaþii ºi crearea unor proceduri transparente
în cadrul administraþiei publice.
¥ Activitãþile specifice ale proiectului se referã la:
Ñ training: elaborarea de programe de instruire pentru
formare profesionalã ºi formare de formatori. Este propus
un program-pilot de formare profesionalã în domeniul veniturilor de stat ºi al achiziþiilor publice, destinat judecãtorilor,
cu participarea unor experþi din Uniunea Europeanã ºi a
unor profesori letoni;
Ñ în domeniul legislativ: pregãtiri pentru inventarierea
actelor normative ºi evaluarea transpoziþiei legislaþiei Uniunii
Europene; pregãtirea unei strategii pentru prevenirea corupþiei;
Ñ campanie de conºtientizare: pregãtirea unor documente informative în domeniile-cheie ale administraþiei
(naturalizare, imigrare, cadastru, vamã, curþi de apel poliþieneºti); realizarea unui barometru al opiniei publice ºi de
campanii de conºtientizare.
Condiþionalitãþi:

¥ Angajarea Guvernului în Programul de prevenire a
corupþiei ºi oferirea unui sprijin adecvat Consiliului de prevenire a corupþiei din cadrul Guvernului
¥ Consistenþa reglementãrilor curente existente care
urmeazã a fi armonizate cu legislaþia Uniunii Europene.
LITUANIA
Dezvoltarea sectorului financiar

capacitãþii autoritãþilor de supervizare din sectorul financiar
ºi privatizarea companiilor de stat din sectorul financiar.
Instituþiile implicate vor fi: Banca Lituaniei, Ministerul
Finanþelor, Trezoreria Centralã, Bursa de Valori, Comisia de
Valori Mobiliare, autoritatea de supervizare a asigurãrilor,
Banca de Economii ºi Compania Naþionalã de Asigurãri.
Rezultatul
scontat
al
proiectului
vizeazã
restructurarea/privatizarea sectorului bancar ºi de asigurãri,
creºterea eficienþei întregului sistem financiar, cu impact
pozitiv asupra economiei ºi investiþiilor strãine directe.
Condiþionalitãþi:

¥ Angajamentul continuu al Guvernului în încheierea procesului de privatizare în sectorul bancar ºi de asigurãri
¥ Funcþionarea unei unitãþi de implementare corespunzãtoare în Ministerul Finanþelor, care sã colaboreze cu toate
instituþiile vizate.
Elaborarea unei politici naþionale cuprinzãtoare în domeniul
reducerii ºi eliminãrii corupþiei

Obiectivul principal al proiectului este elaborarea unei
politici naþionale integrate pentru reducerea ºi eventuala eliminare a corupþiei din cadrul sectoarelor public ºi privat din
Lituania.
Prima fazã a proiectului se referã la constituirea unui
grup de experþi, alcãtuit din experþi ai Uniunii Europene ºi
lituanieni, specializaþi în diferite discipline vizând combaterea corupþiei, în vederea analizãrii ºi determinãrii acelor
domenii ale Guvernului, afacerilor ºi societãþii în general
care sunt expuse în cea mai mare mãsurã corupþiei. Faza
a doua constã în elaborarea unei strategii naþionale anticorupþie ºi elaborarea politicilor vizând reducerea ºi eventuala
eliminare a corupþiei. În final, grupul de experþi ºi autoritãþile naþionale vor elabora o strategie de comunicare în
vederea implicãrii publicului lituanian ºi a organizaþiilor
neguvernamentale în problemele legate de lupta împotriva
corupþiei.
Condiþionalitãþi:

¥ Realizarea unei coordonãri corespunzãtoare între diferitele agenþii ºi ministere implicate în lupta împotriva corupþiei la nivel naþional
¥ Angajarea Guvernului în implementarea mãsurilor propuse ºi realizarea schimbãrilor organizatorice ºi legislative
necesare.
Înfiinþarea unui grup de investigare ºi analizã a crimei economice

Crearea ºi implementarea unui sistem de training care
va conduce la formarea profesionalã a unui numãr restrâns
de ofiþeri care sã se ocupe de organizarea ºi angajarea de
personal al noii Unitãþi pentru investigarea ºi analizarea crimei economice. Unitatea va fi localizatã în Departamentul
Securitãþii de Stat. Asistenþa oferitã în cadrul acestui program de asistenþã tehnicã se va concentra pe dobândirea
expertizei profesionale necesare. Pentru implementarea proiectului se vor realiza urmãtoarele activitãþi:
Ñ înfiinþarea unui centru de pregãtire profesionalã în
cadrul departamentului;
Ñ pregãtirea profesionalã a instructorilor din acest centru;
Ñ achiziþionarea de echipamente ºi literaturã de specialitate;
Ñ pregãtirea unui program de training pentru 25 de ofiþeri.
Condiþionalitate:

¥ Crearea Unitãþii pentru investigarea ºi analizarea criProiectul vizeazã încheierea procesului de restructu- mei economice în cadrul Departamentului Securitãþii de
rare/privatizare ºi consolidarea sectorului financiar. Acest Stat; angajamentul Departamentului Securitãþii de Stat priobiectiv se va realiza prin: elaborarea ºi implementarea vind crearea centrului, elaborarea unei strategii de training
legislaþiei specifice, restructurarea ºi dezvoltarea ºi disponibilitatea formatorilor ºi a personalului care
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ROMÂNIA
Privatizarea bãncilor cu capital de stat, supravegherea ºi privatizarea societãþilor de asigurare

Obiectivul proiectului este restructurarea sectorului financiar prin:
1. privatizarea celor mai mari trei bãnci cu capital majoritar de stat: Banca Agricolã, Banca Comercialã Românã ºi
Banca Românã de Comerþ Exterior (BANCOREX). Banca
Agricolã este o primã prioritate pe lista Guvernului, planificatã la privatizare pentru sfârºitul anului 1998. Celelalte
douã bãnci vor fi privatizate în cursul anului viitor;
2. privatizarea a douã societãþi de asigurare cu capital
majoritar de stat (ASIROM ºi ASTRA), combinatã cu înfiinþarea Oficiului pentru Supravegherea Activitãþii de Asigurare.
ASIROM va fi privatizatã în 1998, iar ASTRA va fi pregãtitã pentru privatizare în 1999;
3. supraveghere ºi monitorizare Ñ Oficiul pentru
Supravegherea Activitãþii de Asigurare este în prezent
departament în cadrul Ministerului Finanþelor. Acesta va fi
transformat într-o instituþie de sine stãtãtoare, potrivit prevederilor noii legi a asigurãrilor.
Proiectul va asigura asistenþã tehnicã Fondului
Proprietãþii de Stat ºi/sau comisiilor de privatizare în procesul de vânzare a cel puþin 51% din acþiunile bãncilor selecþionate. Se va lua în considerare restructurarea anterioarã
a bãncii ºi se va implica în activitatea de pregãtire, de
structurare a vânzãrii, va implementa procesul de vânzare
ºi activitãþile corespunzãtoare postvânzare.
Se va asigura asistenþã Fondului Proprietãþii de Stat
pentru depunerea diligenþelor necesare, expertizarea financiarã, restructurarea ºi privatizarea la ASIROM ºi ASTRA.
Condiþionalitãþi:

¥ Angajamentul Guvernului pentru procesul de restructurare/privatizare a celor cinci instituþii. Acest angajament ar
trebui sã se reflecte în hotãrâri ale Guvernului, inclusiv
într-o programare a întregului proces.
¥ Constituirea comisiilor respective de privatizare
¥ Constituirea unui departament pentru supravegherea
activitãþii de asigurare independent.
Fond pentru restructurarea zonelor miniere

Scopul acestui proiect este diminuarea ºomajului din
zonele miniere care sunt cel mai mult afectate de procesul
de restructurare.
Fondul MARR (Mining Affected Regions Reconstruction Ñ
Reconstrucþia regiunilor miniere afectate) va reprezenta un
instrument financiar pentru asistenþã tehnicã, investiþii ºi
activitãþi de instruire, din care vor fi finanþate proiecte viabile pentru crearea de locuri de muncã, pentru dezvoltarea
regionalã, crearea de întreprinderi mici ºi mijlocii, crearea
ºi dezvoltarea calitãþilor antreprenoriale.
Fondul, compus atât din contribuþia financiarã a acestei
facilitãþi, cât ºi din contribuþiile Guvernului, va fi gestionat
de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltarea ºi Implementarea
Programului de Reconstrucþie a Zonelor Miniere.
Fondul MARR acoperã urmãtoarele zone miniere: regiunea Valea Jiului, judeþul Gorj, judeþul Maramureº, zona
minierã centralã, care include 4 judeþe: Harghita, Covasna,
Braºov ºi Argeº.
Condiþionalitãþi:
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¥ Existenþa unei instituþii sau agenþii potrivite pentru
coordonarea, elaborarea ºi implementarea efectivã a
programelor.
NOTÃ:

Nu existã nici un proiect în domeniul luptei împotriva
corupþiei. Câteva propuneri au fost prezentate, dar nici una
nu a fost consideratã suficient de dezvoltatã pentru a fi
inclusã în aceastã etapã. Experþii Comisiei vor lucra cu
autoritãþile române pentru dezvoltarea unei propuneri mai
concrete ºi mai clare în domeniul luptei împotriva corupþiei
pentru bugetul anului 1999.
SLOVACIA
Lupta împotriva corupþiei în Republica Slovacã

Proiectul vizeazã desfãºurarea de activitãþi de pregãtire
profesionalã ºi furnizarea de echipamente pentru Biroul
Suprem de Control.
Rezultatul proiectului va consta în consolidarea luptei
Guvernului împotriva corupþiei prin:
Ñ îmbunãtãþirea cunoºtinþelor personalului în materie de
metodologie profesionalã, norme internaþionale, standarde ºi
jurisdicþie în lupta împotriva corupþiei;
Ñ îmbunãtãþirea schimbului de experienþã ºi informaþii
cu specialiºtii în domeniu din statele membre ale Uniunii
Europene ºi din alte þãri din Europa Centralã ºi de Est.
Condiþionalitate:

¥ Angajamentul tuturor instanþelor de luptã împotriva
corupþiei; existenþa unui cadru legislativ ºi instituþional adecvat; asigurarea suportului logistic necesar pentru organizarea ºi buna funcþionare a pregãtirii profesionale ºi a altor
activitãþi din domeniul schimbului de informaþii.
Consolidarea capacitãþii Consiliului Naþional al Republicii
Slovace

Obiectivul acestui proiect constã în: creºterea competenþei ºi a nivelului de informare a membrilor ºi personalului
din Parlamentul Slovaciei, creºterea transparenþei procesului
legislativ pentru publicul larg ºi crearea condiþiilor pentru un
acces mai bun la informaþii privind Parlamentul ºi afacerile
europene.
În cadrul proiectului se vor acorda asistenþã tehnicã,
training în Slovacia ºi în strãinãtate ºi se vor achiziþiona
echipamente pentru consolidarea capacitãþii instituþionale ºi
administrative a membrilor Parlamentului ºi a personalului
permanent ºi creºterea nivelului de conºtientizare a opiniei
publice privind activitãþile Parlamentului. Rezultatul va consta în creºterea competenþei personalului implicat în procesul legislativ ºi asigurarea participãrii unui personal informat
la întregul proces de integrare ºi aproximare.
Condiþionalitate:

¥ Angajament în consolidarea procesului democratic;
angajarea de personal adecvat ºi motivat la Consiliul
Naþional.
Fondul slovac de postprivatizare (FSP)

Acesta este un fond cu capital mixt constituit cu participarea financiarã a Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare ºi a Fundaþiei (formatã din Comisie ºi Guvernul
Slovaciei). Fondurile furnizate vor contribui la investiþii în
acþiuni la companiile care au fost privatizate, asistenþã tehnicã ºi o contribuþie la costurile administratorului fondului.
FSP funcþioneazã de 2 ani, demonstrând o capacitate mare
de absorbþie ºi oportunitate pentru investiþii.

¥ Existenþa unor instituþii stabile la nivel regional, care
sã aibã un rol conducãtor în procesul de identificare a proCondiþionalitate:
iectelor, în implementarea ºi continuarea lor
¥ Existenþa unei reþele adecvate de companii în care sã
¥ Angajamentul Guvernului, al autoritãþilor locale, al institu- se investeascã; cofinanþare acordatã de Banca Mondialã;
þiilor ºi organizaþiilor neguvernamentale privind acest proiect performanþe adecvate ale administratorului fondului în exe¥ Stabilirea unor structuri de coordonare potrivite, cu cutarea funcþiilor de management, identificare, evaluare ºi
Compression
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Spisska Nova Ves Ñ Proiect de dezvoltare regionalã pentru
îmbunãtãþirea situaþiei rromilor

Proiectul este o acþiune-pilot care se concentreazã pe o
regiune cu un înalt procentaj de rromi. Are ca obiectiv
abordarea comprehensivã a problemelor pe care le au
rromii: lipsã de locuinþe, formare profesionalã continuã ºi
ºomaj. Districtul-þintã este a doua concentrare de rromi din
þarã. Proiectul implicã mãsuri de creare a locurilor de
muncã prin sprijinirea înfiinþãrii de întreprinderi mici ºi mijlocii. Proiectul are în vedere ºi asigurarea de documentaþie
tehnicã pentru construcþia de case pentru îmbunãtãþirea
situaþiei locative.

Guvernul Olandei finanþeazã o parte din acest proiect.
Condiþionalitate:

¥ Angajamentul guvernamental faþã de îmbunãtãþirea
situaþiei sociale ºi economice a rromilor
¥ Coordonare adecvatã între organizaþiile guvernamentale
ºi organizaþiile neguvernamentale.
2. Buget
2.1. Buget disponibil
Comisia a prevãzut 100 MECU din bugetul general
PHARE pentru 1998 ºi 1999. Din bugetul pentru anul 1998
este prevãzutã suma de 42,002 MECU, din care pentru
România sunt alocate 16 MECU, dupã cum urmeazã:

Bulgaria
CI1)

Titlul

IV

Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole
(faza I) ºi sprijinirea pieþei terenurilor agricole
2,0
Asistenþã pentru reforma sectorului bancar ºi a întreprinderilor (continuarea Programului de ajustare structuralã
ºi reformã)
6,0
Combaterea corupþiei din cadrul administraþiei vamale
bulgare
2,5
TOTAL:

PHARE

Cofinanþare

2,0

2,0

6,0

Win-free

2,5

10,5

10,5

Letonia
Titlul

CI

Sprijinirea restructurãrii industriale ”clusterÒ
Program privind formarea, legislaþia ºi informarea în
domeniul combaterii corupþiei
TOTAL:

IV

PHARE

Cofinanþare

2,0

2,0

> 0,5

2,0

2,0

0,22

4,0

4,0

Lituania
Titlul

CI

IV

PHARE

Cofinanþare

Dezvoltarea sectorului financiar
Formularea unei politici comprehensive de reducere ºi
eliminare a corupþiei
Înfiinþarea unui grup de investigare ºi analizã a crimei
economice

3,0

0,4

3,4

0,3

0,3

0,3

0,3

TOTAL:

3,6

0,4

4,0

CI

IV

PHARE

Privatizarea bãncilor de stat ºi privatizarea ºi supravegherea societãþilor de asigurare
6
Fond pentru reconstrucþia zonelor miniere
2,7

7,3

6
10

2
2,5

8,7

7,3

16

4,5

România
Titlul

TOTAL:

Cofinanþare

instituþionalã.
Compression by Construcþie
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Slovacia
Titlul

CI

IV

PHARE

Cofinanþare

Combaterea corupþiei
0,7
Întãrirea capacitãþii Consiliului Naþional al Republicii Slovace 0,8
Fondul slovac postprivatizare
Proiect de dezvoltare regionalã pentru îmbunãtãþirea
situaþiei rromilor
0,15

0,352
1,2
4

1,052
2
4

0,2
> 4

0,3

0,45

0,1

1,65

5,852

7,502

4,5

TOTAL:

N.B.: Pânã la 2,5% din buget poate fi contractat direct
de Comisie ºi, în consecinþã, nu va fi transferat cãtre
Fondul naþional.
Sprijinul din aceastã facilitate va fi suplimentar programelor naþionale PHARE ce vor fi agreate în 1998 ºi 1999,
precum ºi programelor multibeneficiar care sunt prevãzute
de noile orientãri PHARE. Bugetul naþional PHARE pentru

Þara

Programul

Bulgaria

BG 9812

Letonia
Lituania

LE 9812
LI 9809

România

RO 9809

Slovacia

SK 9813

1998 ºi 1999 pentru fiecare dintre þãrile asociate nu va fi
afectat de aceastã facilitate.
3. Implementare
Facilitatea Pre-Ins va fi administratã la nivel naþional
prin semnarea unui memorandum de finanþare, separat
pentru fiecare þarã în parte.

Proiecte

1. Finalizarea procesului de restituire a terenurilor
agricole
2. Asistenþã pentru reforma sectorului bancar ºi
a întreprinderilor
3. Combaterea corupþiei în administraþia vamalã
1. Restructurarea industrialã ”clusterÒ
1. Dezvoltarea sectorului financiar
2. Reducerea ºi eliminarea corupþiei
3. Grup de investigare ºi analizã a crimei economice
1. Privatizarea bãncilor de stat ºi privatizarea ºi
supravegherea societãþilor de asigurare
2. Fond pentru reconstrucþia zonelor miniere
1. Combaterea corupþiei
2. Întãrirea capacitãþii Consiliului Naþional al
Republicii Slovace
3. Fondul slovac postprivatizare
4. Îmbunãtãþirea situaþiei rromilor

Buget

10,5

4
4

16
7,502

În fiecare þarã programul va fi administrat în concorLetonia:
O sumã de pânã la 0,8 Meuro va fi transferatã cãtre
danþã cu procedurile Sistemului de implementare decentralizat (SID) al PHARE. Coordonatorul naþional al asistenþei FN dupã semnarea memorandumului de finanþare. Vor fi
(CNA) va avea responsabilitatea globalã pentru progra- fãcute 4 realimentãri de pânã la 0,8 Meuro sau soldul conmare, monitorizare ºi implementare a programelor PHARE. tului, care sumã este mai micã.
Lituania:
Fondul naþional (FN), condus de responsabilul naþional
O sumã de pânã la 0,8 Meuro va fi transferatã cãtre
cu autorizarea (RNA), va superviza managementul financiar
al programului ºi va rãspunde de raportarea financiarã FN dupã semnarea memorandumului de finanþare. Vor fi
cãtre CE. Autoritãþile naþionale de control competente vor fãcute 4 realimentãri de pânã la 0,8 Meuro sau soldul
contului, care sumã este mai micã.
derula operaþiuni de control financiar privind implementarea
România:
programului.
O sumã de pânã la 3,2 MECU va fi transferatã cãtre
Comisia va transfera fonduri cãtre FN în concordanþã cu FN ca urmare a semnãrii memorandumului de finanþare.
Memorandumul de înþelegere semnat înainte de sfârºitul Se vor face 4 realimentãri ale contului de pânã la 3,2
anului 1998. Fondurile vor fi transferate în urma solicitãrii MECU sau soldul contului, care sumã este mai micã.
de cãtre RNA, dupã cum urmeazã:
Slovacia
Bulgaria:
O sumã de pânã la 1.500.400 euro va fi transferatã
O sumã de pânã la 2.047.500 euro va fi transferatã cãtre FN ca urmare a semnãrii memorandumului de financãtre FN dupã semnarea memorandumului de finanþare. þare. Se vor face 4 realimentãri ale contului de pânã la
Vor fi fãcute 4 realimentãri de pânã la 2.047.500 euro sau 1.500.400 euro sau soldul contului, care sumã este mai
soldul contului, care
este mai Technologies’
micã.
micã.
Compression
bysumã
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Prima realimentare va fi fãcutã când 10% din buget au
fost cheltuite de cãtre agenþiile de implementare (AI) ºi
Oficiul de plãþi ºi contractare PHARE (OPCP). A doua
realimentare poate fi solicitatã când 30% din bugetul alocat
au fost contractate. Pentru a treia realimentare a contului
este necesar ca 50% din buget sã fie contractate, iar a
patra ºi ultima realimentare, când s-au contractat 75% din
bugetul alocat. Cu excepþia autorizãrii exprese a Comisiei,

nici o realimentare a contului nu poate fi solicitatã, dacã
fondurile totale din FN ºi AI depãºesc 10% din bugetul
angajat. În mod excepþional, RNA poate solicita o platã în
avans de mai mult de 20% în concordanþã cu procedurile
stipulate în memorandumul de înþelegere menþionat anterior.
Agenþiile de implementare vor fi responsabile pentru programele ºi proiectele pe care le constituie dupã cum
urmeazã:

Bulgaria:
Titlul

Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole (faza I) ºi sprijinirea pieþei terenurilor agricole
Asistenþã pentru reforma sectorului bancar ºi a întreprinderilor (continuarea
Programului de ajustare structuralã ºi reformã)
Combaterea corupþiei din cadrul administraþiei vamale

Agenþia de implementare

Ministerul Agriculturii,
Silviculturii ºi Reformei Agrare
Secretariatul pentru
Ajustare Structuralã
ºi Reformã
OPCP

Letonia:
Titlul

Sprijinirea restructurãrii industriale ”clusterÒ
Program privind formarea, legislaþia ºi informarea în domeniul combaterii
corupþiei

Agenþia de implementare

OPCP
OPCP

Lituania:
Titlul

Agenþia de implementare

Dezvoltarea sectorului financiar
OPCP
Formularea unei politici comprehensive de reducere ºi eliminare a corupþiei OPCP
Înfiinþarea unui grup de investigare ºi analizã a crimei economice
OPCP
România:
Titlul

Privatizarea bãncilor de stat ºi privatizarea ºi supravegherea societãþilor
de asigurare
Fond pentru reconstrucþia zonelor miniere

Agenþia de implementare

OPCP
OPCP

Slovacia:
Titlul

Combaterea corupþiei
Întãrirea capacitãþii Consiliului Naþional al Republicii Slovace
Fondul slovac postprivatizare
Proiect de dezvoltare regionalã pentru îmbunãtãþirea situaþiei rromilor

Agenþia de implementare

OPCP
OPCP
Fondul slovac postprivatizare
OPCP

Fondul naþional va transfera fonduri agenþiilor de implemen- OPCP, nu se vor face transferuri de fonduri de la FN cãtre
tare (AI), inclusiv Oficiului de plãþi ºi contractare PHARE OPCP. OPCP ºi AI vor fi conduse de un responsabil cu
(OPCP), în conformitate cu acordurile financiare semnate autorizarea programului (RAP), numit de responsabilul naþioîntre FN ºi AI/OPCP, dupã caz. Fiecare acord financiar indi- nal cu autorizarea (RNA) dupã consultare cu CNA. RAP va
vidual va fi andosat în prealabil de cãtre Comisia rãspunde de toate operaþiunile derulate de OPCP/AI releEuropeanã. În cazul
care FN esteTechnologies’
agentul de platã pentru
vante.
Compression
byînCVISION
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/30.VIII.1999
FN va deschide ºi va administra un cont separat, purtãtor de dobândã, în ECU, la una dintre bãncile agreate de
Comisie. Dobânda va fi raportatã Comisiei Europene. Dacã
aceasta decide în acest sens ºi pe baza propunerii RNA,
dobânda poate fi reinvestitã în program. Aceleaºi proceduri
se aplicã ºi în cazul fondurilor transferate cãtre AI sau
OPCP.
RNA ºi RAP vor asigura pregãtire tuturor contractelor,
în concordanþã cu procedurile stipulate în manualul SID, cu
excepþia acordurilor privind înfrãþirea instituþionalã pentru
care Comisia a definit mãsuri diferite.
Toate contractele trebuie încheiate pânã la 31 decembrie 2000. Toate derulãrile de fonduri trebuie fãcute pânã
la 31 decembrie 2001. Contractele vor fi mai mari de
2 MECU, cu excepþia acelora din sectorul atifraudã ºi
anticorupþie, sprijinul minoritãþilor ºi sprijinul procesului
democratic.
Fondurile date programului, nefolosite la expirare, vor fi
recuperate de cãtre Comisie. În cazul contractelor cu fonduri reþinute pe o perioadã de garanþie care depãºeºte
data de sfârºit a perioadei de utilizare a fondurilor, volumul
total al fondurilor privind aceste contracte, dupã cum a fost
calculat de cãtre RNA ºi stabilit de Comisie, se va plãti
cãtre AI înainte de închiderea oficialã a programului.
AI rãspunde în totalitate de depozitarea fondurilor pânã
la plata finalã, precum ºi de asigurarea cã aceste fonduri
se vor folosi numai pentru plãþi în legãturã cu clauzele de
reþinere. AI rãspunde faþã de contractori în îndeplinirea obligaþiilor privind clauzele de reþinere. Dobânzile acumulate de
fondul depozitat se vor plãti Comisiei dupã plata finalã a
contractorilor. Fondurile care nu sunt plãtite contractorilor
dupã ce plata finalã a fost fãcutã se vor rambursa
Comisiei. RNA va raporta anual în legãturã cu situaþia
generalã a utilizãrii fondurilor depozitate în conturi de
garanþie Ñ ºi mai ales privind plãþile efectuate din aceste
conturi Ñ, precum ºi asupra dobânzii acumulate.
4. Monitorizarea ºi aprecierea
Se va înfiinþa un comitet comun de monitorizare, cu
participarea fiecãrei þãri în parte. Acesta va include
Coordonatorul naþional al asistenþei (CNA), RNA ºi Comisia.
Comitetul comun de monitorizare (CCM) se va întâlni cel
puþin o datã pe an pentru a revizui toate programele finanþate din fonduri PHARE, în vederea aprecierii progresului
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acestora pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanþare ºi prin documentul de aderare.
CCM poate recomanda o schimbare a prioritãþilor ºi/sau
realocarea fondurilor PHARE.
CCM va fi asistat de Subcomitetul de monitorizare
(SCM) ºi va include CNA, RAP al fiecãrei autoritãþi de
implementare (ºi al OPCP, unde este cazul), precum ºi
serviciile Comisiei. SCM va revizui în detaliu progresul fiecãrui program, inclusiv componentele sale ºi contractele, în
baza unor rapoarte periodice de monitorizare ºi apreciere
elaborate cu asistenþa unor consultanþi externi (în conformitate cu prevederile manualului SID) ºi va înainta recomandãri privind aspecte legate de management ºi proiectare,
asigurând ca acestea sã se punã în practicã. SCM va
raporta CCM, cãruia îi va prezenta rapoarte detaliate asupra tuturor programelor finanþate din fonduri PHARE.
5. Audit ºi evaluare
Conturile ºi operaþiunile Fondului naþional ºi, acolo unde
este cazul, ale OPCP ºi ale tuturor agenþiilor de implementare relevante pot fi controlate din dispoziþia Comisiei de
cãtre un auditor din afarã, contractat de cãtre Comisie, fãrã
a prejudicia responsabilitãþile Comisiei ºi ale Curþii de
Conturi a Uniunii Europene, aºa cum este prevãzut în
Condiþiile generale referitor la memorandumul de finanþare,
anexate la acordul-cadru.
Serviciile Comisiei vor asigura cã se va efectua o evaluare ex-post dupã încheierea programului.
6. Vizibilitate/publicitate
RAP al programului respectiv va fi responsabil pentru
luarea tuturor mãsurilor necesare în vederea asigurãrii
publicitãþii corespunzãtoare pentru toate activitãþile finanþate
în cadrul programului. Aceasta se va face în strânsã legãturã cu Delegaþia Comisiei.
7. Condiþii speciale
În situaþia în care anagajamentele convenite nu se îndeplinesc, din motive care se aflã sub controlul Guvernului
respectiv, Comisia poate, din proprie iniþiativã, sã revizuiascã programul în vederea anulãrii sale totale sau parþiale
ºi/sau sã realoce fondurile nefolosite altor scopuri coerente
cu obiectivele Programului PHARE în ansamblu.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind finanþarea activitãþii Direcþiei Generale a Penitenciarelor
din subordinea Ministerului Justiþiei
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. D pct. 3 din Legea
nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 2. Ñ (1) Direcþia Generalã a Penitenciarelor, cu
Art. 1. Ñ Finanþarea activitãþii Direcþiei Generale a
sediul
în Bucureºti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sectoPenitenciarelor din subordinea Ministerului Justiþiei ºi a unirul
2,
are
personalitate juridicã.
tãþilor subordonate acesteia se efectueazã în conformitate
(2) Conducãtorul Direcþiei Generale a Penitenciarelor are
cu dispoziþiile art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 calitatea de ordonator secundar de credite, iar conducãtorii
privind finanþele publice, respectiv din venituri extrabugetare unitãþilor din subordinea acesteia au calitatea de ordonatori
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
ºi alocaþii de la bugetul
de stat.
terþiari de credite. For Evaluation Purposes Only
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(3) Ordonatorii terþiari de credite din subordinea Direcþiei
Generale a Penitenciarelor au competenþa sã încheie contracte de aprovizionare, de executare de lucrãri ºi de prestãri de servicii pentru unitãþile lor.
(4) Direcþia Generalã a Penitenciarelor asigurã asistenþa
juridicã unitãþilor sale subordonate.
Art. 3. Ñ (1) Veniturile care se realizeazã din activitãþile
organizate de cãtre Direcþia Generalã a Penitenciarelor ºi
de unitãþile subordonate sunt cele prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta ordonanþã ºi vor fi reþinute în scopul finanþãrii parþiale a unor activitãþi prevãzute
în aceeaºi anexã, indiferent de momentul încasãrii
acestora.
(2) Pentru acoperirea întregului necesar de cheltuieli
curente ºi de capital, veniturile extrabugetare se completeazã cu alocaþii de la bugetul de stat.
Art. 4. Ñ (1) Veniturile realizate de cãtre Direcþia
Generalã a Penitenciarelor ºi de unitãþile subordonate, din
activitãþile proprii, pot fi încasate în lei sau în echivalent
valoric în produse, servicii ºi materiale (alimente, furaje,
medicamente, materiale de uz gospodãresc ºi cu caracter
funcþional, materiale de construcþii etc.), obiecte de inventar
ºi echipament, cazarmament, precum ºi în mijloace fixe, în
condiþiile în care articolele respective sunt prevãzute în
structura bugetului propriu de venituri ºi cheltuieli.
(2) În scopul realizãrii de venituri extrabugetare din agriculturã, unitãþile din subordinea Direcþiei Generale a
Penitenciarelor pot încheia contracte de arendare a terenurilor agricole care aparþin unor agenþi economici, persoane
juridice sau fizice, pe duratã determinatã, în conformitate
cu prevederile legale.
(3) Activitãþile lucrative desfãºurate de Regia Autonomã
”MultiproductÒ din subordinea Ministerului Justiþiei sunt

exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale Ordonanþei
Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.
(4) Sumele rezultate din aplicarea alin. (3) se constituie
în surse de finanþare ale Direcþiei Generale a
Penitenciarelor. Modalitatea ºi termenele de virare a sumelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiþiei.
Art. 5. Ñ Veniturile extrabugetare ºi alocaþiile de la
bugetul de stat se pãstreazã în conturi nepurtãtoare de
dobânzi, deschise la trezorerii sau la Banca Comercialã
Românã Ñ S.A., dupã caz.
Art. 6. Ñ (1) Pentru stimularea personalului din unitãþile
sistemului penitenciar în realizarea unui volum cât mai
mare de venituri extrabugetare, anual se constituie distinct
un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului acestora.
(2) Modul de utilizare a fondului prevãzut la alin. (1) se
va stabili prin ordin al ministrului justiþiei.
Art. 7. Ñ Controlul realizãrii veniturilor ºi efectuãrii cheltuielilor din bugetul aprobat, precum ºi al gestionãrii mijloacelor materiale aflate în patrimoniul Direcþiei Generale a
Penitenciarelor ºi al unitãþilor subordonate se face de cãtre
organele specializate din Ministerul Finanþelor, Curtea de
Conturi ºi Ministerul Justiþiei, potrivit competenþelor legale.
Art. 8. Ñ Prevederile art. 12 alin. 4 din Legea
nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicatã în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, se
abrogã.
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ANEXÃ
VENITURILE EXTRABUGETARE

care se reþin de cãtre Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor
pentru finanþarea activitãþii acesteia ºi a unitãþilor subordonate
Nr.
crt.

Denumirea sursei de venituri

1. Venituri din prestaþiile cu deþinuþi, pentru persoane fizice ºi juridice
2. Venituri realizate în atelierele de producþie bugetarã, organizate
în cadrul penitenciarelor ºi al centrelor de reeducare
3. Venituri realizate în gospodãriile agrozootehnice din unitãþile sistemului penitenciar
4. Venituri de la Regia Autonomã ”MultiproductÒ ºi alte surse de
venituri ca: valorificãri de bunuri, chirii, servicii medicale contra cost
etc.

Destinaþia
ce se poate da veniturilor

Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale
Ñ Cheltuieli de capital

NOTÃ:

Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de incapacitatea de muncã a deþinuþilor ºi a celor de
asigurare a folosirii permanente a acestora la activitãþi productive, precum ºi în scopul creºterii
gradului de finanþare din venituri extrabugetare, unitãþile din sistemul penitenciar vor încasa de la
beneficiarii
prestaþiilor o Technologies’
cotã fixã suplimentarã
de 35%, calculatã asupra
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru facilitarea aplicãrii convenþiilor internaþionale în materie de transfer
al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinþa predãrii-preluãrii condamnaþilor
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi al art. 1 lit C. pct. 14 din Legea
nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Articol unic. Ñ (1) Predarea-preluarea unei persoane
condamnate, a cãrei transferare a fost aprobatã în temeiul
unei convenþii internaþionale în materie, la care România
este parte, se realizeazã, din partea statului român, de
cãtre Ministerul Justiþiei, atât pentru un condamnat strãin
care executã o pedeapsã privativã de libertate într-un penitenciar din România ºi este predat la un punct de frontierã
din România (ca stat de condamnare), cât ºi pentru un

condamnat român care este preluat la un punct de frontierã din strãinãtate ºi adus la un penitenciar din România
(ca stat de executare).
(2) Cheltuielile ocazionate de predarea-preluarea condamnaþilor potrivit alin. (1) se suportã de cãtre Ministerul
Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor, din bugetul
propriu.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind mãsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier
prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000Ñ2010
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. L pct. 2 din Legea
nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
(2) Sursele de finanþare prevãzute la alin. (1) se vor
Art. 1. Ñ Regia Naþionalã a Pãdurilor, aflatã sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, va constitui în cont separat. Sumele care alimenteazã aceste
lua mãsurile necesare pentru construirea de drumuri fores- surse sunt deductibile la calculul impozitului pe profit ºi nu
tiere în perioada 2000Ñ2010 în fondul forestier proprietate vor fi utilizate în alte scopuri decât proiectarea ºi construipublicã a statului pe care îl administreazã, în vederea rea drumurilor forestiere.
accesibilizãrii acestuia.
Art. 3. Ñ Volumul total de lemn pe picior exploatabil
Art. 2. Ñ (1) În vederea construirii acestor drumuri se din zonele forestiere inaccesibile, care poate fi exploatat în
constituie fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri perioada 2000Ñ2010 ca urmare a executãrii drumurilor
forestiere, gestionat de Regia Naþionalã a Pãdurilor, din forestiere, este de 20,9 milioane metri cubi, conform datelor din amenajamentele silvice; structura ºi amplasamentul
urmãtoarele surse:
a) valoarea integralã a volumului de masã lemnoasã pe masei lemnoase inaccesibile vor fi publicate anual în
picior destinat pentru construirea de drumuri forestiere, care Monitorul Oficial al României.
este prevãzut în hotãrârea Guvernului privind aprobarea
Art. 4. Ñ Regia Naþionalã a Pãdurilor este împuternicitã
volumului maxim de lemn ce se poate recolta anual din sã contracteze construirea de drumuri forestiere cu agenþi
fondul forestier;
economici care îºi desfãºoarã activitatea potrivit legislaþiei
b) chiria ºi contravaloarea pierderilor de creºtere deter- române. Selectarea acestora se va face prin licitaþie
minate de exploatarea arborilor înainte de vârsta exploata- publicã.
bilitãþii, pentru terenurile scoase temporar din fondul
Art. 5. Ñ Regia Naþionalã a Pãdurilor este abilitatã sã
forestier în condiþiile prevãzute la art. 58 din Legea încheie contracte pe mai mulþi ani cu agenþi economici
nr. 26/1996 Ñ Codul
silvic.
care construiesc drumuri
forestiere înPurposes
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masã lemnoasã pe picior. Masa lemnoasã va fi valorificatã
la preþul pieþei la data recoltãrii ei. Termenul limitã de valabilitate a acestor contracte nu poate depãºi anul 2010, iar

volumul de exploatat în unitãþile de producþie prevãzute în
contract nu poate depãºi posibilitatea prevãzutã în amenajamentele silvice.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999 pentru redarea în folosinþã a blocului
de locuinþe E 1, sc. A, din str. Fãgãraº, cartier Nord, municipiul Piteºti, judeþul Argeº
În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã majorarea Fondului de intervenþie
la dispoziþia Guvernului cu suma de 2.300.000 mii lei din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999.
Art. 2. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 2.300.000 mii lei
din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului prevãzut
în bugetul de stat pe anul 1999 Consiliului Local al Municipiului Piteºti, judeþul Argeº, pentru redarea în folosinþã a
blocului de locuinþe E 1, sc. A, din str. Fãgãraº, cartier
Nord, municipiul Piteºti, judeþul Argeº, afectat de explozia
produsã la data de 5 august 1999.
Art. 3. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 2 se suplimenteazã bugetul local al municipiului Piteºti la venituri, la subcapitolul ”Venituri din fondul de intervenþieÒ, respectiv la
cheltuieli, la subcapitolul ”Cheltuieli din fondul de interven-

þieÒ, iar utilizarea sumei respective se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 4. Ñ Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor se realizeazã
prin încredinþare directã agenþilor economici cu activitãþi de
proiectare ºi construcþii, în condiþiile art. 15.1 lit. b) din
Hotãrârea Guvernului nr. 727/1993 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaþiilor, prezentarea ofertelor ºi adjudecarea proiectãrii investiþiilor publice, respectiv ale art. 16 lit. b) din Ordonanþa
Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice, republicatã.
Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în structura bugetului de stat pe anul
1999.
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