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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Actului adiþional nr. 1, semnat la Bucureºti la 13 mai 2003
ºi la Paris la 22 mai 2003, între România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
la Acordul-cadru de împrumut dintre România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Paris la 17 august 2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001, precum ºi pentru modificarea
art. 3 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui acord
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se ratificã Actul adiþional nr. 1, semnat la
Bucureºti la 13 mai 2003 ºi la Paris la 22 mai 2003, între
România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la
Acordul-cadru de împrumut dintre România ºi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 60 milioane
dolari S.U.A., destinat finanþãrii proiectului privind
construcþia de locuinþe sociale pentru persoanele/familiile
tinere cu venituri reduse, semnat la Paris la 17 august
2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001, ratificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 110/2001, aprobatã
prin Legea nr. 695/2001.
Art. II. Ñ Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea
Acordului-cadru de împrumut dintre România ºi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la
17 august 2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din
28 august 2001, aprobatã prin Legea nr. 695/2001, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Contribuþia localã la finanþarea proiectului
va fi asiguratã de la:

a) bugetele locale ale consiliilor în a cãror razã teritorialã este situat amplasamentul, în valoare de 42,84 milioane dolari S.U.A., din care 19,9 milioane dolari S.U.A.
reprezintã valoarea terenului, iar 22,94 milioane dolari
S.U.A. vor fi alocate pe parcursul a 4 ani pentru finanþarea
studiilor de fezabilitate, pentru pregãtirea ºi viabilizarea
terenurilor. Contribuþia asiguratã de la bugetele locale se
majoreazã cu valoarea taxelor ºi impozitelor aferente
activitãþilor finanþate de acestea;
b) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, în valoare
de 57,16 milioane dolari S.U.A., care vor fi alocate pe
parcursul a 4 ani pentru finanþarea documentaþiilor tehnicoeconomice, a lucrãrilor de construcþie ºi pentru supravegherea executãrii lucrãrilor. Contribuþia asiguratã de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, se majoreazã cu valoarea taxelor ºi impozitelor datorate ºi plãtibile pe teritoriul României,
aferente activitãþilor finanþate de acestea.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 18 noiembrie 2003.
Nr. 483.
F/P 1407 (2001) Ñ Act adiþional nr. 1
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
A C T A D I Þ I O N A L Nr. 1
la Acordul-cadru de împrumut din data de 20 august 2001 la F/P 1407 (2001) Ñ
Proiectul privind construcþia de locuinþe sociale
Între România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor Publice (denumitã în continuare Împrumutat) ºi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (denumitã în continuare B.D.C.E.)
Având în vedere solicitarea Guvernului României de majorare a împrumutului cu 40 milioane dolari S.U.A.,
ceea ce conduce la majorarea valorii împrumutului la 100 milioane dolari S.U.A., aprobat în ºedinþa Consiliului de
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administraþie din 21Ñ22 noiembrie 2002 (CA/PV/222/2002), prezentul amendament la Acordul-cadru de împrumut din data
de 20 august 2001 modificã urmãtoarele articole ºi anexe dupã cum urmeazã:
1. La articolul 3.1 (condiþii financiare), valoarea împrumutului se va modifica dupã cum urmeazã:
”Valoarea împrumutului acordat este în limita echivalentului a 100.000.000 dolari S.U.A. (una sutã milioane dolari
S.U.A.).Ò
Restul articolului 3 va rãmâne neschimbat.
2. Al treilea paragraf al articolului 4.2 se va modifica
dupã cum urmeazã:
”Selectarea subproiectelor va fi efectuatã în conformitate
cu cerinþele legislaþiei române din domeniul construcþiilor de

locuinþe sociale. Imediat ce subproiectele au fost selectate
de cãtre A.N.L. pentru finanþare de cãtre B.D.C.E., A.N.L.
va transmite pentru aprobare la B.D.C.E. informaþii
cuprinzãtoare pentru fiecare subproiect, aºa cum sunt prezentate în anexa nr. V. B.D.C.E. va trebui sã fie informatã
asupra oricãrei modificãri fizice sau de cost (independent
de orice variaþie a cursului de schimb valutar) aduse
subproiectelor care au fost prezentate în anexa nr. V.Ò
3. Anexa nr. I ”Sinteza proiectuluiÒ se va înlocui cu
anexa nr. I ataºatã la prezentul act adiþional.

Bucureºti, 13 mai 2003
Pentru România,
Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanþelor publice

Paris, 22 mai 2003
Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
Krzysztof Ners,
viceguvernator
ANEXA Nr. I
SINTEZA PROIECTULUI

I. F/P
Beneficiar
Împrumutat
Aprobarea Consiliului de administraþie
Suma aprobatã
II. Domenii de intervenþie
Lucrãrile planificate
Localizare
Costul total al proiectului
Costul estimat distribuit pe articole
(exclusiv T.V.A.)
Planul de finanþare
Stadiul lucrãrilor la momentul prezentãrii cererii

Grafiul lucrãrilor
III. Efecte sociale

1)
2)
3)

1407 (2001) Act adiþional nr. 1
Persoane/familii tinere cu venituri reduse
România
Proiect Ñ 18 iunie 2001 Ñ CA/PV/214/2001
Act adiþional nr. 1 Ñ 21Ñ22 noiembrie 2002 Ñ CA/PV/222/2002
100.000.000 USD (101.936.799,18 EUR)
Construirea de locuinþe sociale
Proiectul va finanþa construirea a maximum 12.000 apartamente,
cu scopul de a asigura locuinþe pentru aproximativ 32.000 persoane
tinere cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 35 de ani.
Pe întreg teritoriul României
200.004.004 USD [203.873.598,36 EUR1)]
Terenul ºi pregãtirea proiectului
48.376.423 USD
Construirea locuinþelor
151.627.581 USD
TOTAL:
200.004.004 USD
Împrumut B.D.C.E.: 50%; Împrumutatul (inclusiv contribuþia municipalitãþilor): 50%
La sfârºitul lunii octombrie 2002, 846 de apartamente au fost finalizate ºi au fost deja ocupate de 2.115 beneficiari. Tipul de beneficiar
selectat este o familie tânãrã, singurã sau cu un copil (2,5 persoane
pe apartament). Chiria medie plãtitã de beneficiari variazã în funcþie
de venitul pe familie ºi membrii acesteia, dar se situeazã între 11 ºi
19 USD pe lunã; veniturile nominale medii nete salariale lunare
obþinute în economia naþionalã a României 2) în 1999 au fost de
1.522.878 lei, aproximativ 100 USD3)
2001Ñ2004
Proiectul este o parte a Programului Guvernului României privind
construirea de locuinþe sociale. Acest program va acoperi necesarul
iniþial de locuinþe pentru persoanele tinere ale þãrii. Scopul final al
programului dupã finalizarea sa în 2004 va fi sã acopere necesarul
de locuinþe a 60.000 de persoane.
Aceste locuinþe vor fi închiriate persoanelor tinere, oferindu-le posibilitatea de a se muta de la pãrinþii lor ºi de a fi, de asemenea,
capabili de a economisi bani pentru a cumpãra în viitor locuinþa lor
permanentã.
Proiectul va finanþa construirea a circa 12.000 apartamente în scopul
de a asigura locuinþe la circa 32.000 persoane tinere, cu vârsta
cuprinsã între 18 ºi 35 de ani.
De asemenea, proiectul va avea un efect important la nivel local în
dezvoltarea sectorului de construire de clãdiri, creând noi locuri de
muncã ºi contribuind la dezvoltarea sectorului de construcþii din
România.

Pe baza cursului mediu de schimb EUR/USD = 0,981 pentru luna septembrie 2002, publicat de Banca Europeanã Centralã.
În conformitate cu ultimele statistici ale Institutului Naþional de Statisticã din România.
Cursurile de schimb consecutive ale Bãncii Naþionale a României: leu/USD = 15.332,93, cursul mediu anual de schimb pentru anul 1999.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Actului adiþional nr. 1, semnat la Bucureºti
la 13 mai 2003 ºi la Paris la 22 mai 2003, între România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001,
precum ºi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 110/2001
privind ratificarea acestui acord
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
Actului adiþional nr. 1, semnat la Bucureºti la 13 mai 2003
ºi la Paris la 22 mai 2003, între România ºi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut
dintre România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului

Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 ºi la Bucureºti
la 20 august 2001, precum ºi pentru modificarea art. 3 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 110/2001 privind
ratificarea acestui acord ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 17 noiembrie 2003.
Nr. 758.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU SPORT

ORDIN
privind aprobarea Criteriilor ºi condiþiilor de finanþare a structurilor sportive de drept privat,
altele decât federaþiile sportive naþionale, programelor sportive de utilitate publicã
ºi contractului-cadru de finanþare a acestora
În temeiul prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziþiilor Legii educaþiei fizice
ºi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 884/2001,
þinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) ºi ale art. 6 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Sport,
având în vedere Referatul nr. 699 din 29 septembrie 2003 întocmit de Direcþia programe ale instituþiilor publice
pentru sport,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Sport emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Criteriile ºi condiþiile de finanþare a
structurilor sportive de drept privat, altele decât federaþiile
sportive naþionale, programele sportive de utilitate publicã ºi
contractul-cadru de finanþare a acestora, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi intrã în vigoare la data publicãrii.

Art. 3. Ñ Direcþiile generale, direcþiile ºi celelalte compartimente de specialitate din cadrul Agenþiei Naþionale
pentru Sport, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, instituþiile
publice subordonate acestora, autoritãþile publice locale ºi
structurile sportive de drept privat vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Sport,
Octavian Morariu
Bucureºti, 7 noiembrie 2003.
Nr. 149.
ANEXÃ
CRITERII ªI CONDIÞII

de finanþare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federaþiile sportive naþionale,
programele sportive de utilitate publicã ºi contractul-cadru de finanþare a acestora
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În conþinutul prezentului ordin, termenii de mai jos
se definesc astfel:

1. proiect/acþiune sportivã Ñ activitãþi de implementare a programelor sportive de utilitate publicã;
2. parteneriat Ñ relaþie de colaborare între persoane fizice
ºi/sau juridice, statuatã printr-un acord de parteneriat, respectiv
convenþie/protocol/contract, în care se stabilesc drepturile ºi
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obligaþiile care precizeazã responsabilitatea partenerilor în realizarea acþiunii sportive;
3. programele sportive de utilitate publicã Ñ activitãþi
desfãºurate în vederea atingerii obiectivelor fundamentale
prevãzute în Programul de guvernare ºi în Strategia generalã
de organizare ºi dezvoltare a activitãþilor de educaþie fizicã ºi
sport.
Art. 2. Ñ Structurile sportive care fac obiectul prezentului
ordin sunt:
a) cluburile sportive de drept privat fãrã scop lucrativ, care
funcþioneazã în condiþiile art. 26Ñ28 din Legea nr. 69/2000;
b) asociaþiile judeþene ºi ale municipiului Bucureºti, pe ramuri
de sport, care funcþioneazã în condiþiile art. 34 din Legea
nr. 69/2000.
CAPITOLUL II
Programe sportive de utilitate publicã
A. Promovarea sportului de performanþã

Art. 3. Ñ (1) Scop: valorificarea aptitudinilor individuale
într-un sistem organizat de selecþie, pregãtire, competiþie, pentru
ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau
obþinerea victoriei.
(2) Obiective:
a) dezvoltarea activitãþii sportive pe plan local, naþional sau
internaþional, dupã caz;
b) asigurarea reprezentãrii pe plan local, naþional sau
internaþional, dupã caz.
B. Sportul pentru toþi

Art. 4. Ñ (1) Scop: practicarea sportului pentru sãnãtate,
educaþie, recreere, ca parte integrantã a modului de viaþã, în
vederea menþinerii stãrii de sãnãtate a individului ºi societãþii.
(2) Obiective:
a) atragerea populaþiei de toate vârstele în activitãþi de practicare a sportului pentru sãnãtate ºi recreere;
b) menþinerea ºi valorificarea tradiþiilor în domeniul sportului.

(2) Criteriile ºi condiþiile minimale de finanþare a asociaþiilor
judeþene ºi ale municipiului Bucureºti, pe ramuri de sport, sunt
urmãtoarele:
a) sã facã dovada afilierii la federaþia sportivã naþionalã de
specialitate;
b) sã facã dovada depunerii în termenele prevãzute de lege
a situaþiei financiare pe anul anterior la organele fiscale competente, cu excepþia acelora înfiinþate în anul pentru care se solicitã finanþarea;
c) sã prezinte raport de activitate pentru anul anterior, din
care sã rezulte numãrul de concursuri organizate în anul anterior, numãrul de arbitri ºi instructori sportivi, precum ºi alte date
necesare susþinerii pe anul anterior;
d) sã facã dovada atragerii ºi altor surse de finanþare necesare desfãºurãrii activitãþilor pentru care solicitã finanþare;
e) sã nu se afle în litigiu cu instituþia finanþatoare.
Art. 7. Ñ Proiectele acþiunilor pentru care se solicitã
finanþare trebuie sã se regãseascã în mod obligatoriu în programele sportive de utilitate publicã definite la cap. II.
Art. 8. Ñ Procedura de finanþare a acþiunilor ºi activitãþilor
sportive, respectiv criteriile de evaluare, evaluarea, selecþia ºi
alte aspecte ce þin de procedurã, se vor stabili de finanþator
prin actul de decizie internã al acestuia.
Art. 9. Ñ Solicitarea de finanþare se transmite pe formularulmodel, prevãzut la cap. IV.
Art. 10. Ñ Finanþarea proiectelor sportive selectate se va
efectua în baza unui contract încheiat între finanþator ºi beneficiar, în condiþiile respectãrii dispoziþiilor legale în materie, potrivit
modelului prevãzut la cap. V. Decontarea sumelor repartizate se
face în baza documentelor justificative întocmite potrivit dispoziþiilor legale ºi a raportului de evaluare al acþiunii (acþiunilor).
CAPITOLUL IV
Cererea de finanþare Ñ model

C. Întreþinerea, funcþionarea, dezvoltarea ºi modernizarea bazei
materiale sportive

Art. 5. Ñ (1) Scop: asigurarea condiþiilor optime pentru
pregãtirea ºi desfãºurarea activitãþilor de pregãtire ºi
competiþionale.
(2) Obiectiv: întreþinerea, dezvoltarea ºi modernizarea bazei
sportive la nivelul cerinþelor.
CAPITOLUL III
Criterii ºi condiþii minimale de finanþare a structurilor sportive
de drept privat
Art. 6. Ñ (1) Criteriile ºi condiþiile minimale de finanþare a
cluburilor sportive de drept privat sunt urmãtoarele:
a) sã facã dovada afilierii la federaþiile sportive naþionale
ºi/sau la asociaþiile judeþene pe ramurã de sport;
b) sã prezinte raport de activitate pentru anul anterior, din
care sã rezulte structura organizatoricã a clubului, numãrul de
sportivi legitimaþi, rezultatele sportive obþinute în competiþiile oficiale, obiectivele de performanþã stabilite pentru o perioadã definitã, care va fi înregistrat ºi avizat la direcþia pentru sport
judeþeanã;
c) sã facã dovada depunerii în termenele prevãzute de lege
a situaþiei financiare pe anul anterior la organele fiscale competente, cu excepþia cluburilor nou-înfiinþate;
d) sã facã dovada cã dispune de cadre tehnice (profesori
de educaþie fizicã ºi sport, antrenori, instructori sportivi) calificate în condiþiile legii, la activitãþile pentru care se solicitã
finanþarea;
e) sã facã dovada cã pe parcursul derulãrii activitãþii a
desfãºurat acþiuni pentru promovarea spiritului de fair-play, combaterea, prevenirea violenþei ºi a dopajului în sport;
f) sã dovedeascã cã deþine ºi alte surse de finanþare necesare desfãºurãrii activitãþilor pentru care solicitã finanþare;
g) sã nu se afle în litigiu cu instituþia finanþatoare.

A. Structura sportivã
Nr. ..... din .............
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea structurii sportive:
Adresa:
Numãrul certificatului de identitate sportivã:
Ramurile de sport:
Numãrul contului:
Codul fiscal:
Alte date de identificare:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
8. Persoana de contact:
9. Echipa de conducere (numele, funcþia, adresa)

Coordonatorul proiectului:
B. Proiect/proiecte
(denumirea/titlul/perioada/locul de desfãºurare/participanþii)

Perioada
De la:
Locul de desfãºurare
Localitatea:
Participanþii (numãrul ºi calitatea participanþilor)

Pânã la:
Judeþul:
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C. Scopul ºi obiectivele proiectului/proiectelor

D. Bugetul proiectului
Ñ mii lei Ñ
Suma
solicitatã

Natura cheltuielilor

Resursele
proprii

Total
buget

Cheltuieli privind alocaþia de masã
Cheltuieli privind cazarea
Cheltuieli privind transportul
(se va specifica felul transportului)
Cheltuieli privind închirierea
de bunuri ºi servicii (se vor preciza
bunurile ºi/sau serviciile închiriate)
Cheltuieli pentru achiziþii
de materiale consumabile
Cheltuieli pentru activitãþi
social-culturale
Cheltuieli pentru realizarea
de tipãrituri, multiplicãri, inscripþionãri
ºi altele asemenea
Cheltuieli pentru transport, altul
decât cel de persoane
Cheltuieli reprezentând taxele
de participare la acþiuni sportive
Cheltuieli pentru procurarea de cãrþi,
publicaþii ºi materiale
pe suport magnetic
Cheltuieli pentru promovarea
activitãþii sportive
Alte cheltuieli
Total cheltuieli:
Structura sportivã .............................
(numele ºi semnãtura reprezentanþilor legali ºi ºtampila
entitãþii)
CAPITOLUL V
Contract-cadru de finanþare
CONTRACT

Nr. .............. din .................

Cap. I. Ñ Pãrþile contractante
Instituþia ......................., cu sediul în localitatea
......................., str. ....................... nr. ......, judeþul .......................,
cod fiscal ......................., cont nr. ......................., deschis la
......................., reprezentatã prin ....................... ºi .......................,
denumitã în continuare instituþia,
ºi
Structura sportivã ......................., cu sediul în localitatea
......................., str. ....................... nr. ......., judeþul
......................., telefon: ......................., fax: ......................., certificat de identitate sportivã nr. ......................., cod fiscal nr.
......................., cont nr. ......................., deschis la .......................,
reprezentatã prin ....................... ºi ...........................................,
(numele, prenumele ºi funcþia)

denumitã în continuare structura sportivã
În baza dispoziþiilor Legii educaþiei fizice ºi sportului
nr. 69/2000, ale Hotãrârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziþiilor Legii
educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000 ºi ale Ordinului
preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Sport nr. 149/2003 s-a
încheiat prezentul contract.

Cap. II. Ñ Obiectul ºi valoarea contractului
Art. 1. Ñ (1) Instituþia repartizeazã structurii sportive în anul
.................... suma de .................. lei pentru finanþarea programului/programelor .......................
Acþiunea/acþiunile/activitatea/activitãþile ºi categoriile de
cheltuieli care se pot finanþa din suma repartizatã sunt
prevãzute în anexa la contract.
(2) Scopul ºi obiectivele contractului:
..........................................................................................................
........................................................................................................
Cap III. Ñ Durata contractului
Art. 2. Ñ Contractul intrã în vigoare la data semnãrii lui de
cãtre pãrþi ºi este valabil pânã la data de .................................
Cap. IV. Ñ Obligaþiile pãrþilor
Art. 3. Ñ Structura sportivã are urmãtoarele obligaþii:
3.1. sã utilizeze suma prevãzutã la art. 1 exclusiv pentru
finanþarea cheltuielilor privind programul/programele .....................
potrivit destinaþiei stabilite prin contract ºi în conformitate cu
dispoziþiile legale în vigoare;
3.2. sã realizeze acþiunea/acþiunile, activitatea/activitãþile
prevãzute la art. 1;
3.3. sã întocmeascã ºi sã transmitã decontul de cheltuieli
în termen de 15 zile de la finalizarea acþiunii/activitãþii sau
acþiunilor/activitãþilor, dupã caz;
3.4. sã transmitã un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevãzute în contract o datã cu decontul;
3.5. sã permitã utilizarea, în scop necomercial, de cãtre
instituþia finanþatoare a imaginii de grup sau individuale, staticã
sau în miºcare, a sportivilor care participã la acþiunile finanþate;
3.6. sã respecte procedurile de avizare ºi autorizare
prevãzute de lege.
Art. 4. Ñ Instituþia are urmãtoarele obligaþii:
4.1. sã vireze suma prevãzutã la art. 1 astfel:
Ñ 30% în avans, în condiþiile legii, în termen de .................;
Ñ 70% dupã terminarea acþiunii ºi numai în baza documentelor justificative legal întocmite.
În situaþia în care programul finanþat are o duratã mai mare
de 30 de zile, se pot realiza decontãri parþiale în baza documentelor justificative legal întocmite;
4.2. sã supravegheze ºi sã controleze modul de utilizare a
sumelor menþionate la art. 1;
4.3. sã dispunã diminuarea valorii contractului în cazul
nerealizãrii obiectivelor.
Art. 5. Ñ Instituþia poate sista virarea sumei prevãzute la
art. 1, în situaþia în care nu se respectã prevederile art. 3.
Cap. V. Ñ Rãspunderea contractualã
Art. 6. Ñ (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaþiilor asumate prin contract, partea în culpã
rãspunde în condiþiile legii.
(2) În cazul nedepunerii decontului de cheltuieli în termenul
stabilit potrivit prezentului contract, se percep penalitãþi de
întârziere în cuantumul prevãzut de lege.
Art. 7. Ñ Forþa majorã exonereazã de rãspundere partea
care o invocã, în condiþiile legii.
Cap. VI. Ñ Litigii
Art. 8. Ñ Divergenþele care pot apãrea între pãrþi pe parcursul derulãrii contractului vor face obiectul unei concilieri pe
cale amiabilã. În situaþia în care aceasta nu s-a realizat, partea
nemulþumitã se poate adresa instanþei de judecatã competente,
în condiþiile legii.
Cap. VII. Ñ Dispoziþii finale
Art. 9. Ñ Regimul de gestionare a sumelor ºi controlul
financiar se realizeazã în condiþiile legii. Angajarea ºi decontarea cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac
potrivit normelor privind finanþele publice.
Art. 10. Ñ Structura sportivã poate modifica, fãrã acordul
prealabil al instituþiei, structura cheltuielilor prevãzute la art. 1,
în limita a ± 10% din nivelurile aprobate, în condiþiile realizãrii
obiectivelor prevãzute în contract.
Art. 11. Ñ În cazul în care structura sportivã nu respectã
prevederile prezentului contract, finanþatorul are dreptul de a
decide oricând încetarea acestuia ºi de a solicita restituirea
sumelor acordate.
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Art. 12. Ñ Prevederile contractului au putere deplinã pentru
pãrþi ºi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar ºi
administrativ.
Art. 13. Ñ Modificarea clauzelor prezentului contract se
poate face numai cu acordul pãrþilor ºi se consemneazã prin
acte adiþionale.

7

Art. 14. Ñ Cererea de finanþare ºi anexa/anexele fac parte
integrantã din contract.
Art. 15. Ñ Prezentul contract se încheie în 3 exemplare,
dintre care douã exemplare pentru instituþie ºi un exemplar
pentru structura sportivã.

Instituþia finanþatoare
............................................
(numele ºi semnãtura
reprezentanþilor legali
ºi ºtampila entitãþii)

Structura sportivã
.......................................
(numele ºi semnãtura
reprezentanþilor legali
ºi ºtampila entitãþii)
ANEXÃ
la contractul nr. .......... din ........................
REPARTIZAREA

sumei aprobate pe programe ºi categorii de cheltuieli
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Programul/Categoria de cheltuieli

Suma (lei)

Observaþii

Programul ”Promovarea sportului de performanþãÒ
Denumirea acþiunii/activitãþii .....................................
Ñ Bugetul acþiunii/activitãþii Ñ total, din care:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(se vor specifica categoriile de cheltuieli)
Programul ”Sportul pentru toþiÒ
Denumirea acþiunii/activitãþii ......................................
Ñ Bugetul acþiunii/activitãþii Ñ total, din care:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
(se vor specifica categoriile de cheltuieli)
Programul ”Întreþinerea, funcþionarea, dezvoltarea
ºi modernizarea bazei materiale sportiveÒ
Denumirea activitãþii ....................................................
Ñ Bugetul activitãþii Ñ total, din care:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
(se va detalia pe naturi de cheltuieli)
TOTAL (1+2+3):

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
privind acordarea Autorizaþiei pentru înfiinþarea grupurilor energetice nr. 5 de 50 MW
ºi nr. 6 de 25 MW din C.E.T. Halânga Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare,
cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin
În temeiul art. 9 alin. (6) ºi al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului
pentru acordarea licenþelor ºi autorizaþiilor în sectorul energiei electrice ºi termice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 567/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ca urmare a solicitãrii Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin,
str. Nicolae Iorga nr. 1, judeþul Mehedinþi, înregistratã sub nr. 1.215 din 10 aprilie 2003, ºi având în vedere raportul prezentat de Departamentul acces la reþea ºi autorizare ºi procesul-verbal al ºedinþei Comitetului de reglementare al
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei din 20 noiembrie 2003,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se acordã Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare Autorizaþia nr. 222 din 20 noiembrie 2003 pentru
înfiinþarea grupurilor energetice nr. 5 de 50 MW ºi nr. 6 de
25 MW din C.E.T. Halânga, amplasate în comuna Izvoru
Bârzii, satul Halânga, judeþul Mehedinþi.

Art. 2. Ñ Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizaþiei.
Art. 3. Ñ Departamentul acces la reþea ºi autorizare va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii ºi
va urmãri respectarea de cãtre titular a condiþiilor din autorizaþie.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 20 noiembrie 2003.
Nr. 456.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice
”Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite
ºi a conectorilor pentru lucrãri de cãmãºuieli ºi suprabetonãriÒ, indicativ NP-093-03
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 46 din 10 aprilie 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste
diferite ºi a conectorilor pentru lucrãri de cãmãºuieli ºi
suprabetonãriÒ, indicativ NP-093-03, elaboratã de Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Construcþii ºi Economia

Construcþiilor (INCERC Filiala Cluj) ºi prevãzut în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transpoturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 19 noiembrie 2003.
Nr. 871.
*) Anexa se publicã în Buletinul Construcþiilor editat de Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Construcþii ºi Economia Construcþiilor Ñ
INCERC Bucureºti.
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