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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENAT

LEGE
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea minelor,
refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„, semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea
minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„,
semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005 (Acord), Ón valoare
de 120 milioane dolari S.U.A.
Art. 2. — (1) Implementarea Acordului se va realiza de
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului (M.E.C.) prin cele dou„
unit„˛i de management al proiectului (U.M.P.), Ónfiin˛ate la
nivelul entit„˛ilor cu responsabilit„˛i Ón derularea
Ómprumutului, beneficiare de sume din Ómprumut, ∫i anume:
Grupul pentru Coordonarea Programului de Œnchidere ∫i
Ecologizare a Minelor (Grupul) ∫i, respectiv, Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Dezvoltarea ∫i Implementarea Programelor
de Reconstruc˛ie a Zonelor Miniere (Agen˛ia), care va
colabora cu Fondul Rom‚n de Dezvoltare Social„ (Fondul).
(2) Ministrul economiei ∫i comer˛ului este coordonatorul
Proiectului privind Ónchiderea minelor, refacerea mediului ∫i
regenerarea socioeconomic„ (Proiect).
(3) U.M.P. constituit„ Ón cadrul Grupului centralizeaz„
rapoartele financiare pentru Óntregul Proiect.
(4) Ministerul Finan˛elor Publice (M.F.P.) va Óncheia un
acord de Ómprumut subsidiar cu M.E.C. ∫i cu entit„˛ile
enumerate la alin. (1), prin care se vor delega acestora
Óntreaga autoritate ∫i responsabilitate Ón realizarea
activit„˛ilor Proiectului, precum ∫i Ón utilizarea sumelor din
Ómprumut.
(5) Raportul dintre Agen˛ie ∫i Fond, responsabilitatea
Fondului Ón derularea Schemei de dezvoltare social„ a
comunit„˛ilor miniere (Schema), precum ∫i mecanismul de
disponibilizare gratuit„ a sumelor solicitate de Fond, at‚t
pentru Schem„, c‚t ∫i pentru asigurarea asisten˛ei tehnice,
preg„tirii ∫i acoperirii cheltuielilor opera˛ionale aferente
Fondului ∫i activit„˛ilor desf„∫urate de acesta legate de
Schem„, vor fi reglementate prin acordul de Ómprumut
subsidiar prev„zut la alin. (4). Sumele disponibilizate gratuit
Fondului din Ómprumutul acordat de Banc„ vor fi cuprinse
Ón bugetul M.E.C. la capitolul 66.14 îIndustrie“, titlul 38
îTransferuri“.

Art. 3. — (1) Contribu˛ia Rom‚niei la finan˛area tuturor
activit„˛ilor Proiectului, inclusiv a celor desf„∫urate de Fond,
va fi suportat„ de la bugetul de stat prin bugetul M.E.C.
Contribu˛ia aferent„ activit„˛ilor Fondului va fi cuprins„ la
capitolul 66.01 îIndustrie“, titlul 38 îTransferuri“ Ón cadrul
bugetului M.E.C.
(2) Plata serviciului datoriei publice externe, aferent„
Ómprumutului, va fi asigurat„ din sume cuprinse Ón bugetul
de stat, prin bugetul M.E.C.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i
institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
autoturismele achizi˛ionate din fondurile Proiectului vor fi
utilizate pentru activit„˛ile specifice cerute de management
∫i de implementarea acestuia, Ón limita cheltuielilor
prev„zute cu acest scop Ón Proiect.
Art. 4. — Se autorizeaz„ M.E.C., prin cele dou„ U.M.P.,
ca din conturile speciale deschise la o banc„ comercial„
rom‚neasc„ s„ efectueze pl„˛i Ón valut„ persoanelor fizice
∫i juridice rezidente, pentru furnizarea de bunuri, de lucr„ri
∫i de servicii necesare Proiectului, pe baza contractelor
Óncheiate Ón condi˛iile prevederilor Acordului.
Art. 5. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei, prin
M.F.P., ca, de comun acord cu Banca, s„ introduc„ pe
parcursul utiliz„rii Ómprumutului, Ón raport cu condi˛iile de
derulare a Acordului, amendamente la con˛inutul acestuia,
care privesc realoc„ri de fonduri, modific„ri Ón structura
Ómprumutului pe componente, modific„ri de termene,
precum ∫i orice alte modific„ri care nu sunt de natur„ s„
sporeasc„ obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„ de Banc„
sau s„ determine noi condi˛ionalit„˛i economice fa˛„ de
cele convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca
potrivit alin. (1), se vor aproba prin hot„r‚re a Guvernului.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ADRIAN N√STASE

GEORGE SABIN CUTA™

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 167.
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Œmprumut nr. 4759 RO
ACORD DE ŒMPRUMUT
(Proiectul privind Ónchiderea minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„)
Óntre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare*)
28 ianuarie 2005
Acord din data de 28 ianuarie 2005 Óntre Rom‚nia (Œmprumutat) ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare (Banca)
Av‚nd Ón vedere c„ Œmprumutatul, fiind convins Ón ceea ce prive∫te fezabilitatea ∫i prioritatea proiectului descris Ón
anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat B„ncii sprijin pentru finan˛area Proiectului,
av‚nd Ón vedere c„ Banca a fost de acord, Óntre altele, pe baza celor expuse mai sus, s„ acorde Œmprumutatului
Ómprumutul Ón termenii ∫i Ón condi˛iile stabilite Ón acest acord,
prin prezentul acord p„r˛ile semnatare convin asupra urm„toarelor:
ARTICOLUL I
Condi˛ii generale; defini˛ii

Sec˛iunea 1.01. îCondi˛iile generale aplicabile acordurilor
de Ómprumut ∫i garantare pentru Ómprumuturi Óntr-o singur„
valut„“ ale B„ncii din data de 30 mai 1995 (dup„ cum au
fost modificate p‚n„ la data de 1 mai 2004) (Condi˛iile
generale) constituie parte integrant„ a acestui acord.
Sec˛iunea 1.02. Œn cazul Ón care contextul nu cere altfel,
diferi˛i termeni defini˛i Ón Condi˛iile generale ∫i Ón preambulul
acestui acord au respectivele semnifica˛ii stabilite Ón
acestea, iar urm„torii termeni suplimentari au urm„toarele
semnifica˛ii:
a) A.Z.M. Ónseamn„ Agen˛ia Zonelor Miniere, agen˛ia
na˛ional„ a Œmprumutatului pentru dezvoltarea ∫i
implementarea programelor de reconstruc˛ie a zonelor
miniere, Ónfiin˛at„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 64/1997, dup„ cum a fost amendat„, pentru a facilita
implementarea programelor de regenerare socioeconomic„
Ón regiunile miniere, sau orice succesor al acesteia;
b) beneficiar Ónseamn„ orice persoan„ sau entitate
eligibil„ pentru primirea microcreditului conform p„r˛ii B.1 b)
a Proiectului sau orice firm„ eligibil„ s„ primeasc„
asisten˛„ financiar„ pentru stimulente de instruire conform
p„r˛ii B.1 a) a Proiectului;
c) G.C.I.M. Ónseamn„ Grupul Central pentru Œnchiderea
Minelor al Œmprumutatului, Ónfiin˛at Ón cadrul M.E.C. conform
Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 ∫i Ordinului ministrului
economiei ∫i comer˛ului nr. 692/2004 sau orice succesor al
acestuia;
d) cadrul legal privind mediul pentru minele neidentificate
Ónseamn„ cadrul care descrie procedurile, ac˛iunile ∫i
politicile pentru evaluarea, atenuarea ∫i monitorizarea
posibilelor efecte adverse asupra mediului, care rezult„ din
lucr„rile care vor fi efectuate la minele ∫i la facilit„˛ile
auxiliare, dup„ cum a fost adoptat de M.E.C. la 15
octombrie 2004, satisf„c„tor pentru Banc„, a∫a cum acest
cadru legal va putea fi modificat periodic prin acord Óntre
Œmprumutat ∫i Banc„;
*) Traducere.

e) cadrul legal privind mediul pentru infrastructura
municipal„ Ónseamn„ cadrul legal care descrie procedurile,
ac˛iunile ∫i politicile de evaluare, atenuare ∫i monitorizare a
posibilelor efecte adverse asupra mediului, rezultate din
lucr„rile care vor fi efectuate la infrastructura municipal„,
dup„ cum a fost adoptat de M.E.C. la 15 octombrie 2004,
satisf„c„tor pentru Banc„, dup„ cum acest cadru legal va
putea fi modificat periodic prin acord Óntre Œmprumutat ∫i
Banc„;
f) planurile de management al mediului Ónseamn„
planurile Óntocmite ∫i adoptate de M.E.C., satisf„c„tor
pentru Banc„, descriind m„suri specifice de atenuare,
monitorizare ∫i institu˛ionale privind mediul, necesare
minelor identificate care se vor Ónchide Ón cadrul Proiectului;
acest termen va include totodat„ planurile care vor fi
Óntocmite Ón conformitate cu prevederile paragrafului 5 al
p„r˛ii A a anexei nr. 5 la acest acord, care descriu
m„surile specifice de atenuare, monitorizare ∫i institu˛ionale
privind mediul, necesare minelor ∫i facilit„˛ilor auxiliare
propuse s„ fie incluse Ón cadrul p„r˛ii A a Proiectului, ∫i
planurile care vor fi Óntocmite ∫i adoptate de A.Z.M.,
satisf„c„toare pentru Banc„, conform prevederilor p„r˛ii E a
anexei nr. 5 la acest acord, care descriu m„surile specifice
de atenuare, monitorizare ∫i institu˛ionale privind mediul,
necesare facilit„˛ilor ce ˛in de infrastructura municipal„,
propuse a fi modernizate Ón cadrul p„r˛ii B.2 b) a
Proiectului;
g) S.S.A.P. Ónseamn„ Schema stimulentelor pentru
angajare ∫i preg„tire Ón cadrul p„r˛ii B.1 a) a Proiectului;
h) Manualul de operare a S.S.A.P. Ónseamn„ manualul de
operare a S.S.A.P., Ón cadrul p„r˛ii B.1 a) a Proiectului;
i) raportul de monitorizare financiar„ sau R.P.M.
Ónseamn„ fiecare raport elaborat Ón conformitate cu
sec˛iunea 4.02 din acest acord;
j) Ordonan˛a nr. 40/2000 Ónseamn„ Ordonan˛a Guvernului
Œmprumutatului nr. 40/2000 privind acreditarea agen˛iilor de
credit Ón vederea administr„rii fondurilor pentru acordarea
de microcredite, dup„ cum a fost amendat„;
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k) acord de grant Ónseamn„ un acord Óncheiat sau care
urmeaz„ a fi Óncheiat Óntre F.R.D.S. ∫i un primitor pentru un
subproiect aferent S.D.S.C.M. sau Óntre A.Z.M. ∫i un
primitor pentru un subproiect aferent S.G.M. ori Óntre
A.Z.M. ∫i un primitor pentru un subproiect aferent
infrastructurii municipale;
l) M.E.C. Ónseamn„ Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
al Œmprumutatului sau orice succesor al acestuia;
m) M.M.G.A. Ónseamn„ Ministerul Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor al Œmprumutatului sau orice succesor al
acestuia;
n) cadrul legal pentru exproprierea/retrocedarea terenurilor
Ónseamn„ cadrul legal care descrie procedurile, ac˛iunile ∫i
politicile pentru evaluarea, atenuarea ∫i monitorizarea
posibilei exproprieri/retroced„ri a terenurilor, rezultat„ din
lucr„rile ce se vor efectua la infrastructura municipal„, a∫a
cum a fost adoptat de M.E.C. la 15 octombrie 2004,
satisf„c„tor pentru Banc„, dup„ cum acest cadru legal va
putea fi modificat periodic prin acord Óntre Œmprumutat ∫i
Banc„;
o) institu˛ii de microfinan˛are Ónseamn„ institu˛ii eligibile,
conform Ordonan˛ei nr. 40/2000 ∫i altei legisla˛ii relevante a
Œmprumutatului, s„ administreze programe de microcredite
pe teritoriul Œmprumutatului ∫i care sunt selectate s„ acorde
microcredite Ón scopurile Schemei de microcredite din
cadrul p„r˛ii B.1 b) a Proiectului;
p) Contract de management pentru microfinan˛are
Ónseamn„ contractul dintre A.Z.M. ∫i institu˛iile de
microfinan˛are selectate s„ acorde microcredite Ón scopurile
Schemei de microcredite din cadrul p„r˛ii B.1 b) a
Proiectului, care stabile∫te termenii ∫i condi˛iile administr„rii
microcreditelor;
q) Manualul de operare pentru microcredite Ónseamn„
manualul de operare a Schemei de microcredite din cadrul
p„r˛ii B.1 b) a Proiectului;
r) M.M.S.S.F. Ónseamn„ Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei al Œmprumutatului sau orice succesor al
acestuia;
s) M.F.P. Ónseamn„ Ministerul Finan˛elor Publice al
Œmprumutatului sau orice succesor al acestuia;
t) Manualul de operare pentru infrastructura municipal„
Ónseamn„ manualul de operare a Schemei de infrastructur„
municipal„ din cadrul p„r˛ii B.2 b) a Proiectului;
u) sprijin pentru infrastructura municipal„ Ónseamn„
sprijinul acordat de A.Z.M. pe baza unui grant pentru un
subproiect privind infrastructura municipal„ din cadrul p„r˛ii
B.2 b) a Proiectului;
v) U.M.P. Ónseamn„ Unitatea
Proiectului, Ónfiin˛at„ Ón cadrul M.E.C.
implement„rii p„r˛ilor A ∫i C.1 ale
consolidarea rapoartelor ∫i situa˛iilor
˛inute Ón leg„tur„ cu Proiectul;

de Management al
pentru managementul
Proiectului ∫i pentru
financiare ce trebuie

w) U.M.P—R.S.E. Ónseamn„ Unitatea de Management al
Proiectului, Ónfiin˛at„ Ón cadrul A.Z.M. pentru managementul
implement„rii p„r˛ilor B ∫i C.2 ale Proiectului;
x) Plan de achizi˛ii Ónseamn„ Planul de achizi˛ii al
Œmprumutatului, din data de 4 noiembrie 2004, acoperind
perioada ini˛ial„ de 18 luni (sau mai mult) de implementare
a Proiectului, care va fi actualizat anual Ón concordan˛„ cu
prevederile sec˛iunii 3.02 din acest acord, pentru a acoperi
perioadele succesive anuale (sau mai mari) de
implementare a Proiectului ∫i a include tragerile estimate;
y) primitor Ónseamn„ orice grup sau entitate eligibil„:
A) s„ primeasc„ ∫i s„ administreze un grant S.D.S.C.M.
de la F.R.D.S., Ón conformitate cu criteriile stabilite Ón
Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.; sau
B) s„ primeasc„ un grant S.G.M. Ón conformitate cu
criteriile din Manualul de operare pentru S.G.M.; sau C) s„
primeasc„ sprijin pentru infrastructura municipal„ Ón
conformitate cu criteriile stabilite Ón Manualul de operare
pentru infrastructura municipal„;
z) F.R.D.S. Ónseamn„ Fondul Rom‚n de Dezvoltare
Social„, Ónfiin˛at prin Legea nr. 129/1998, republicat„, cu
modific„rile ulterioare, ca organism de interes public, nonprofit, cu personalitate juridic„ ∫i av‚nd autonomie
administrativ„, sau orice succesor legal al acestuia;
aa) Consiliul director al F.R.D.S. Ónseamn„ consiliul
Ónfiin˛at conform Legii nr. 129/1998, republicat„, cu
modific„rile ulterioare, ∫i av‚nd ca scop, printre altele,
stabilirea strategiei ∫i politicilor F.R.D.S., adoptarea
reglement„rilor ∫i aprobarea finan˛„rii subproiectelor;
ab) Manualul de operare pentru S.D.S.C.M. Ónseamn„
manualul de operare a S.D.S.C.M. conform p„r˛ii B.2 a)
a Proiectului;
ac) S.D.S.C.M. Ónseamn„ Schema de dezvoltare social„
a comunit„˛ilor miniere, implementat„ de F.R.D.S. conform
p„r˛ii B.2 a) a Proiectului;
ad) grant S.D.S.C.M. Ónseamn„ un grant acordat sau
propus a fi acordat de c„tre F.R.D.S. unui primitor pentru
realizarea unui subproiect S.D.S.C.M. conform p„r˛ii B.2 a)
a Proiectului;
ae) S.G.M. Ónseamn„ Schema de granturi mici din
cadrul p„r˛ii B.2 c) a Proiectului;
af) grant S.G.M. Ónseamn„ un grant mic acordat sau
propus a fi acordat de c„tre A.Z.M. unui primitor pentru
derularea unui microproiect (subproiect SGM) conform p„r˛ii
B.2 c) a Proiectului;
ag) Manualul de operare pentru S.G.M. Ónseamn„
manualul de operare a S.G.M. conform p„r˛ii B.2 c)
a Proiectului;
ah) subproiect Ónseamn„ activit„˛ile eligibile pentru
finan˛are Ón cadrul p„r˛ilor B.2 a), B.2 b) ∫i B.2 c) ale
Proiectului, Ón concordan˛„ cu criteriile stabilite Ón Manualul
de operare pentru S.D.S.C.M., Ón Manualul de operare
pentru S.G.M. sau Ón Manualul de operare pentru
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infrastructura municipal„, dup„ caz, ∫i care vor fi efectuate
de c„tre un primitor utiliz‚nd un grant S.D.S.C.M. sau un
grant S.G.M. ori de c„tre un contractor pentru sprijinirea
infrastructurii municipale;
ai) conturile speciale Ónseamn„ conturile la care se face
referire Ón sec˛iunea 2.02 b) a acestui acord.
ARTICOLUL II
Œmprumutul

Sec˛iunea 2.01. Banca accept„ s„ Ómprumute
Œmprumutatului, Ón termenii ∫i Ón condi˛iile stabilite sau la
care se face referire Ón acest acord, o sum„ egal„ cu
o sut„ dou„zeci milioane (120.000.000) dolari S.U.A.
Sec˛iunea 2.02. a) Suma Ómprumutului poate fi tras„ din
contul Ómprumutului, Ón conformitate cu prevederile anexei
nr. 1 la acest acord, pentru: (i) cheltuielile efectuate (sau,
dac„ Banca va fi de acord, care vor fi efectuate) aferente
costurilor rezonabile ale bunurilor, lucr„rilor, serviciilor,
preg„tirii ∫i costurilor de operare adi˛ionale necesare pentru
Proiect ∫i care vor fi finan˛ate din sumele Ómprumutului; ∫i
(ii) alte cheltuieli efectuate Ón cadrul Proiectului, aferente:
A) stimulentelor financiare Ón cadrul p„r˛ii B.1 a) a
Proiectului; B) microcreditelor; C) granturilor S.D.S.C.M.;
D) granturilor S.G.M.; toate Ón m„sura Ón care astfel de
cheltuieli pot fi considerate eligibile pentru finan˛are Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord.
b) Œmprumutatul poate, Ón scopul Proiectului, s„
deschid„ ∫i s„ men˛in„ conturi de depozit speciale distincte
Ón dolari S.U.A.: (i) contul special A pentru p„r˛ile A ∫i C.1
ale Proiectului, care s„ fie administrat de c„tre U.M.P.; ∫i
(ii) contul special B pentru p„r˛ile B ∫i C.2 ale Proiectului,
care s„ fie administrat de c„tre U.M.P.—R.S.E., la o banc„
sau b„nci comerciale, Ón termeni ∫i condi˛ii acceptabile
B„ncii, incluz‚nd protejarea corespunz„toare Ómpotriva
compens„rii, popririi ∫i sechestrului. Depunerile Ón ∫i pl„˛ile
din fiecare cont special vor putea fi efectuate Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.
Sec˛iunea 2.03. Data limit„ de tragere va fi 31 mai
2010 sau o alt„ dat„ ulterioar„ pe care o va stabili Banca.
Banca va notifica prompt Œmprumutatului aceast„ dat„
ulterioar„.
Sec˛iunea 2.04. Œmprumutatul va pl„ti B„ncii un
comision ini˛ial a c„rui valoare este egal„ cu un procent
(1,00%) din suma Ómprumutului, care poate face obiectul
unei reduceri dup„ cum poate fi stabilit periodic de c„tre
Banc„.
Sec˛iunea 2.05. Œmprumutatul va pl„ti B„ncii un
comision de angajament la o rat„ egal„ cu trei p„trimi
dintr-un procent (3/4 din 1,00%) pe an, aplicat asupra
sumei Ómprumutului netrase de la o perioad„ la alta.
Sec˛iunea 2.06. a) Œmprumutatul va pl„ti periodic
dob‚nda aferent„ sumei Ómprumutului, tras„ periodic din
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Ómprumut ∫i nerambursat„, la o rat„ egal„, pentru fiecare
perioada de dob‚nd„, cu rata de baz„ LIBOR plus marja
total„ LIBOR.
b) Œn sensul acestei sec˛iuni:
(i) perioada de dob‚nd„ Ónseamn„ perioada ini˛ial„ de la
∫i incluz‚nd data semn„rii acestui acord p‚n„ la, dar
excluz‚nd, prima dat„ de plat„ a dob‚nzii care are loc
dup„ aceea ∫i, dup„ perioada ini˛ial„, fiecare perioad„ de
la ∫i incluz‚nd data de plat„ a dob‚nzii p‚n„ la, dar
excluz‚nd, urm„toarea dat„ de plat„ a dob‚nzii;
(ii) data de plat„ a dob‚nzii Ónseamn„ orice data
specificat„ Ón sec˛iunea 2.07 a acestui acord;
(iii) rata de baz„ LIBOR Ónseamn„, pentru fiecare
perioad„ de dob‚nd„, rata interbancar„ din Londra, oferit„
pentru depozitele la 6 luni Ón dolari, valabil„ Ón prima zi a
acelei perioade de dob‚nd„ (sau, Ón cazul perioadei de
dob‚nd„ ini˛iale, valabil„ la data de plat„ a dob‚nzii care
are loc sau care preced„ imediat prima zi a acelei
perioade de dob‚nd„), dup„ cum a fost determinat„ Ón
mod rezonabil de Banc„ ∫i exprimat„ ca un procentaj
pe an;
(iv) marja total„ LIBOR Ónseamn„ pentru fiecare perioad„
de dob‚nd„: A) trei p„trimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%);
B) minus (sau plus) marja medie ponderat„, pentru acea
perioad„ de dob‚nd„, sub (sau peste) ratele oferite pe
pia˛a interbancar„ londonez„ ori alte rate de referin˛„
pentru depozitele la 6 luni, pentru Ómprumuturile
nerambursate ale B„ncii sau pentru p„r˛i ale acestora
alocate de Banc„ pentru finan˛area Ómprumuturilor
denominate Óntr-o singur„ moned„ ori pentru p„r˛i ale
acestora acordate de ea, care includ Ómprumutul, a∫a cum
a fost determinat„ Ón mod rezonabil de Banc„ ∫i exprimat„
ca un procentaj pe an.
c) Banca va notifica Œmprumutatului rata de baz„ LIBOR
∫i marja total„ LIBOR pentru fiecare perioad„ de dob‚nd„,
imediat dup„ stabilirea acestora.
d) Ori de c‚te ori, ca urmare a schimb„rilor Ón ceea ce
prive∫te practicile pie˛ei care influen˛eaz„ stabilirea ratelor
dob‚nzii la care se face referire Ón aceast„ sec˛iune 2.06,
Banca stabile∫te c„ este Ón interesul Ómprumuta˛ilor s„i
lua˛i Ón totalitate ∫i al B„ncii s„ aplice o baz„ pentru
stabilirea ratelor dob‚nzii aplicabile Ómprumutului, alta dec‚t
cea prev„zut„ Ón sec˛iunea men˛ionat„, Banca poate
modifica baza de stabilire a ratelor dob‚nzii aplicabile
Ómprumutului dup„ notificarea Œmprumutatului cu privire la
noua baz„ cu cel pu˛in 6 luni Ónainte. Noua baz„ va
deveni efectiv„ la expirarea perioadei notificate, dac„
Œmprumutatul nu notific„ B„ncii, Ón timpul perioadei
men˛ionate, obiec˛iile lui, caz
Ón care modific„rile
respective nu vor fi aplicabile Ómprumutului.
Sec˛iunea 2.07. Dob‚nda ∫i alte costuri vor fi pl„tite
semestrial cumulativ la 15 februarie ∫i la 15 august Ón
fiecare an.
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Sec˛iunea 2.08. Œmprumutatul va restitui suma
Ómprumutului Ón conformitate cu graficul de rambursare
prezentat Ón anexa nr. 3 la acest acord.
ARTICOLUL III
Executarea Proiectului

Sec˛iunea 3.01. a) Œmprumutatul Ó∫i declar„ angajamentul
fa˛„ de obiectivele Proiectului ∫i Ón acest scop Œmprumutatul
va realiza p„r˛ile A ∫i C.1 ale Proiectului prin M.E.C. ∫i
p„r˛ile B ∫i C.2 ale Proiectului prin A.Z.M., cu diligen˛a ∫i
eficien˛a necesare ∫i Ón conformitate cu practicile financiare,
tehnice, de inginerie, de mediu ∫i administrative
corespunz„toare, ∫i va asigura cu promptitudine, dup„ caz,
fondurile, facilit„˛ile, serviciile ∫i alte resurse necesare
Proiectului.
b) F„r„ a se limita prevederile paragrafului a) al acestei
sec˛iuni ∫i cu excep˛ia cazului Ón care Œmprumutatul ∫i
Banca vor conveni altfel, Œmprumutatul va derula Proiectul
Ón conformitate cu aranjamentele de implementare stabilite
Ón anexa nr. 5 la acest acord.
Sec˛iunea 3.02. a) Cu excep˛ia cazului Ón care Banca
convine altfel, achizi˛ionarea bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor
de consultan˛„ necesare Proiectului (cu excep˛ia p„r˛ilor B.1
a) ∫i B.1 b) ale acestuia) ∫i care vor fi finan˛ate din
sumele Ómprumutului va fi guvernat„ de prevederile anexei
nr. 4 la acest acord, dup„ cum respectivele prevederi pot
fi detaliate Ón Planul de achizi˛ii.
b) Œmprumutatul va actualiza Planul de achizi˛ii Ón
conformitate cu instruc˛iuni acceptabile pentru Banc„ ∫i va
transmite aceast„ actualizare B„ncii spre aprobare, Ón cel
mult 12 luni de la data Planului de achizi˛ii anterior.
Sec˛iunea 3.03. Pentru scopurile sec˛iunii 9.07 din
Condi˛iile generale ∫i f„r„ a se limita la acestea,
Œmprumutatul:
a) va Óntocmi, pe baza instruc˛iunilor acceptabile pentru
Banc„, ∫i va transmite B„ncii, Ón cel mult 6 luni de la
data limit„ de tragere sau la o dat„ ulterioar„ ce poate fi
convenit„ Ón acest scop Óntre Œmprumutat ∫i Banc„, un plan
conceput s„ asigure continuarea realiz„rii obiectivelor
Proiectului; ∫i
b) va permite B„ncii o posibilitate rezonabil„ de a se
consulta cu Œmprumutatul asupra planului respectiv.
ARTICOLUL IV
Clauze financiare

Sec˛iunea 4.01. a) Œmprumutatul, ac˛ion‚nd prin U.M.P.
∫i U.M.P.—R.S.E., va men˛ine un sistem de management
financiar, incluz‚nd Ónregistr„ri ∫i conturi, ∫i va Óntocmi
situa˛iile financiare, Ón concordan˛„ cu standardele de
contabilitate acceptabile pentru Banc„, aplicate consecvent,
suficiente pentru a reflecta opera˛iunile, resursele ∫i
cheltuielile aferente Proiectului; ∫i

b) Œmprumutatul, ac˛ion‚nd prin U.M.P.:
(i) va asigura auditarea situa˛iilor financiare la
care s-a f„cut referire Ón paragraful a) al
acestei sec˛iuni ∫i Ónregistr„rile ∫i situa˛iile
pentru conturile speciale pentru fiecare an
fiscal, Ón conformitate cu standardele de audit
acceptabile pentru Banc„, aplicate Ón mod
consecvent de c„tre auditori independen˛i
acceptabili B„ncii;
(ii) va furniza B„ncii, imediat ce dispune de ele,
dar Ón orice caz nu mai t‚rziu de 6 luni de la
sf‚r∫itul fiec„rui an fiscal, A) copii certificate
ale situa˛iilor financiare auditate la care s-a
f„cut referire Ón paragraful a) al acestei
sec˛iuni pentru anul respectiv (sau alt„
perioad„ agreat„ de Banc„) ∫i B) un punct de
vedere asupra acelor situa˛ii, exprimat de
auditorii men˛iona˛i, av‚nd sfera de cuprindere
∫i detaliile pe care Banca le va fi solicitat Ón
mod rezonabil; ∫i
(iii) va furniza B„ncii orice alte informa˛ii privind
aceste Ónregistr„ri ∫i conturi ∫i auditul acestor
situa˛ii financiare, precum ∫i privind auditorii
men˛iona˛i, dup„ cum poate cere periodic
Banca Ón mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile pentru care au fost efectuate
trageri din contul Ómprumutului pe baza declara˛iilor de
cheltuieli, Œmprumutatul, prin U.M.P. ∫i U.M.P.—R.S.E.:
(i) va ˛ine sau va asigura ˛inerea, Ón conformitate
cu paragraful a) al acestei sec˛iuni,
documenta˛iei ∫i a conturilor separate care s„
reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va p„stra, cel pu˛in un an dup„ ce Banca a
primit raportul de audit pentru anul fiscal Ón
care a fost efectuat„ ultima tragere din contul
de Ómprumut, toate documentele (contracte,
comenzi, facturi, note de plat„, chitan˛e ∫i alte
documente) care eviden˛iaz„ astfel de
cheltuieli;
(iii) va da posibilitatea reprezentan˛ilor B„ncii s„
examineze astfel de cheltuieli;
∫i
(iv) se va asigura c„ acele Ónregistr„ri ∫i conturi
sunt incluse Ón auditul anual la care s-a f„cut
referire Ón paragraful b) al acestei sec˛iuni ∫i
c„ raportul acestui audit con˛ine un punct de
vedere separat al auditorilor men˛iona˛i,
conform c„ruia declara˛iile de cheltuieli remise
Ón timpul anului fiscal, Ómpreun„ cu procedurile
∫i controalele interne implicate Ón preg„tirea lor,
pot sta la baza efectu„rii tragerilor aferente.
Sec˛iunea 4.02. a) Œmprumutatul, ac˛ion‚nd prin U.M.P.,
va Óntocmi ∫i va furniza B„ncii un raport de monitorizare
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financiar„, satisf„c„tor pentru Banc„ Ón ceea ce prive∫te
forma ∫i co˛inutul, care:
(i) stabile∫te sursele ∫i utilizarea fondurilor pentru
Proiect, at‚t cumulativ, c‚t ∫i pentru perioada
acoperit„ de respectivul raport, prezent‚nd
separat fondurile asigurate din Ómprumut, ∫i
explic„ diferen˛ele dintre utilizarea efectiv„ ∫i
cea planificat„ a acestor fonduri;
(ii) descrie stadiul fizic al implement„rii Proiectului,
at‚t cumulativ, c‚t ∫i pentru perioada acoperit„
de respectivul raport, ∫i explic„ diferen˛ele
dintre implementarea efectiv„ ∫i cea planificat„
a Proiectului; ∫i
(iii) stabile∫te stadiul achizi˛iilor Ón cadrul Proiectului
la sf‚r∫itul perioadei acoperite de respectivul
raport.
b) Primul R.M.F. va fi transmis B„ncii Ón cel mult 45 de
zile de la sf‚r∫itul primului trimestru dup„ data intr„rii Ón
efectivitate ∫i va acoperi perioada de la efectuarea primei
cheltuieli din cadrul Proiectului p‚n„ la sf‚r∫itul primului
trimestru calendaristic; dup„ aceea, fiecare R.M.F. va fi
trimis B„ncii Ón cel mult 45 de zile de la sf‚r∫itul fiec„rui
trimestru calendaristic ulterior ∫i va acoperi respectivul
trimestru calendaristic.
ARTICOLUL V
Data intr„rii Ón vigoare; terminare

Sec˛iunea 5.01. Data ce survine la 150 de zile de la
data prezentului acord este specificat„ prin prezentul acord,
Ón sensul sec˛iunii 12.04 din Condi˛iile generale.

ARTICOLUL VI
Reprezentantul Œmprumutatului; adrese

Sec˛iunea 6.01. Ministrul finan˛elor publice al
Œmprumutatului este desemnat ca reprezentant al
Œmprumutatului Ón sensul sec˛iunii 11.03 din Condi˛iile
generale.
Sec˛iunea 6.02. Urm„toarele adrese sunt specificate Ón
sensul sec˛iunii 11.01 din Condi˛iile generale:
Pentru Œmprumutat:
Ministerul Finan˛elor Publice
Strada Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, Rom‚nia
Telex:

Fax:

11239

4021 312 6792

Pentru Banc„:
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresa tefegrafic„: Telex:
INTBAFRAD

248423 (MCI)

Washington, D.C.

64145 (MCI)

Fax:
sau

(202)477-6391

Drept urmare, p„r˛ile la prezentul acord, ac˛ion‚nd prin
reprezentan˛ii lor legal autoriza˛i, au dispus ca acest acord
s„ fie semnat Ón numele lor la Bucure∫ti, Rom‚nia, Ón ziua
∫i anul men˛ionate la Ónceput.
Pentru Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare,
Anand K. Seth,
director,
reprezentant autorizat

Pentru Rom‚nia,
Ionel Popescu,
ministrul finan˛elor publice,
reprezentant autorizat

ANEXA Nr. 1
TRAGEREA

sumelor din Ómprumut
1. Tabelul de mai jos stabile∫te categoriile de pozi˛ii care vor fi finan˛ate din sumele
Ómprumutului, alocarea acestora pe fiecare categorie ∫i procentul cheltuielilor pentru pozi˛iile care
vor fi astfel finan˛ate din fiecare categorie:

Categoria

(1) Bunuri
a) Ón cadrul p„r˛ilor A ∫i
C.1 ale Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i
C.2 ale Proiectului

Suma alocat„
din Ómprumut
(exprimat„
Ón dolari
S.U.A.)

48.000
908.000

Procentul din cheltuieli ce va fi finan˛at

100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale (costuri
franco-uzin„) ∫i 80% din cheltuieli
locale pentru alte articole
achizi˛ionate pe plan local
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Categoria

(2) Servicii de
consultan˛„, inclusiv
audit
a) Ón cadrul p„r˛ilor A ∫i
C.1 ale Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i
C.2 ale Proiectului
(3) Preg„tire
a) Ón cadrul p„r˛ilor A ∫i
C.1 ale Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i
C.2 ale Proiectului
(4) Lucr„ri
a) Ón cadrul p„r˛ii A a Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ii
B.2 b) a Proiectului

Suma alocat„
din Ómprumut
(exprimat„
Ón dolari
S.U.A.)

Procentul din cheltuieli ce va fi finan˛at

85% din cheltuieli externe ∫i 75%
din cheltuieli locale
2.685.000
9.564.450

112.500

100% din cheltuieli externe ∫i 75%
din cheltuieli locale

380.300
80%
55.280.000
12.000.000

(5) Pl„˛i de stimulente
financiare Ón cadrul
p„r˛ii B.1 a) a
Proiectului

8.000.000

80%

(6) Microcredite Ón
cadrul p„r˛ii B.1 b) a
Proiectului

11.000.000

100%

(7) Granturi S.D.S.C.M.
Ón cadrul p„r˛ii B.2 a) a
Proiectului

12.600.000

84%

2.630.250

84%

(8) Granturi S.G.M. Ón
cadrul p„r˛ii B.2 c) a
Proiectului
(9) Costuri opera˛ionale
adi˛ionale
a) Ón cadrul p„r˛ii C.1 a
Proiectului
b) Ón cadrul p„r˛ii C.2 a
Proiectului
(10) Nealocate
T O T A L:

50%
850.000
1.776.000
2.165.500
120.000.000

2. Œn sensul acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe Ónseamn„ cheltuieli Ón
moneda oric„rei alte ˛„ri dec‚t cea a Œmprumutatului pentru
bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oric„rei alte ˛„ri
dec‚t cea a Œmprumutatului;
b) termenul cheltuieli locale Ónseamn„ cheltuieli Ón
moneda Œmprumutatului sau pentru bunuri ori servicii
furnizate de pe teritoriul Œmprumutatului;

c) termenul costuri opera˛ionale adi˛ionale Ónseamn„:
(i) cheltuieli efectuate de U.M.P., U.M.P.—R.S.E. ∫i
F.R.D.S. pentru implementarea Proiectului, incluz‚nd salarii
ale personalului (altul dec‚t func˛ionarii publici) U.M.P.,
U.M.P.— R.S.E. ∫i F.R.D.S., consumabile ∫i echipamente
de birou, costuri de exploatare, de Óntre˛inere ∫i de
asigurare a vehiculelor ∫i echipamentului de birou;
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comunica˛ii (incluz‚nd telefon ∫i Internet), chirie, renovare
∫i reabilitare birouri; cheltuieli de deplasare Ón ˛ar„,
incluz‚nd diurna ∫i cazarea; alte servicii de func˛ionare
(anun˛area public„ a documentelor de licita˛ie, traducere);
∫i (ii) cheltuielile efectuate de A.Z.M. Ón cadrul p„r˛ilor B.3 c)
∫i C.2 ale Proiectului pentru implementarea acestuia,
incluz‚nd cheltuieli de exploatare a vehiculelor, comunica˛ii
(incluz‚nd telefon ∫i Internet) ∫i costuri de deplasare Ón
˛ar„ (incluz‚nd diurn„ ∫i cazare); ∫i (iii) indemniza˛ii pentru
Consiliul director al F.R.D.S. ∫i utilit„˛i F.R.D.S.; ∫i
d) termenul pl„˛i de stimulente financiare Ónseamn„ pl„˛ile
efectuate de A.Z.M. c„tre angajatorii care particip„ la
S.S.A.P. Ón cadrul p„r˛ii B.1 a) a Proiectului, pentru
activit„˛ile eligibile de creare a unor locuri de munc„, Ón
conformitate cu Manualul de operare al S.S.A.P.
3. F„r„ a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai
sus, nici o tragere nu va fi efectuat„ pentru:
a) pl„˛ile efectuate pentru cheltuielile anterioare datei
acestui acord;
b) orice cheltuieli Ón cadrul oric„rei categorii din tabelul
de la paragraful 1 de mai sus, dac„ Banca nu a primit
plata integral„ a comisionului ini˛ial la care s-a f„cut
referire Ón sec˛iunea 2.04 a acestui acord;
c) pl„˛ile efectuate pentru microcreditele Ón cadrul
categoriei (6) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus,
p‚n„ c‚nd: (i) Ordonan˛a nr. 40/2000 nu a fost amendat„
satisf„c„tor pentru Banc„; (ii) nu au fost agreate de c„tre
Œmprumutat ∫i adoptate de c„tre A.Z.M. modific„rile
Manualului de operare pentru microcredite, Óntr-o manier„
satisf„c„toare pentru Banc„; ∫i (iii) nu a fost Óncheiat un
contract de management pentru microfinan˛are Óntre fiecare
institu˛ie de microfinan˛are selectat„ ∫i A.Z.M.;

d) cheltuieli Ón cadrul contractelor de lucr„ri de la
categoria (4) b) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus,
p‚n„ c‚nd: Manualul de operare pentru infrastructura
municipal„ nu a fost aprobat de Œmprumutat ∫i de Banc„ ∫i
adoptat de A.Z.M.; ∫i
e) pl„˛ile efectuate pentru granturile S.G.M. Ón cadrul
categoriei (8) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus,
p‚n„ c‚nd: Manualul de operare pentru Schema de
granturi mici nu a fost aprobat de Œmprumutat ∫i de Banc„
∫i adoptat de A.Z.M.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul
Ómprumutului s„ fie efectuate pe baza declara˛iilor de
cheltuieli pentru: a) cheltuieli de preg„tire; b) cheltuieli Ón
cadrul contractelor de bunuri care cost„ mai pu˛in de
100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; c) cheltuieli Ón
cadrul contractelor de lucr„ri care cost„ mai pu˛in de
200.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; d) cheltuieli Ón
cadrul contractelor de servicii ale consultan˛ilor individuali,
care cost„ mai pu˛in de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe
contract; e) cheltuieli Ón cadrul contractelor de servicii ale
firmelor de consultan˛„ Ón cadrul contractelor care cost„
mai pu˛in de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract;
f) pl„˛i pentru costuri opera˛ionale adi˛ionale; ∫i g) pl„˛i de
stimulente Ón cadrul categoriei (5) din tabelul de la
paragraful 1 de mai sus; h) microcredite Ón cadrul
categoriei (6) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus;
i) granturi S.D.S.C.M. Ón cadrul categoriei (7) din tabelul de
la paragraful 1 de mai sus; j) granturi S.G.M. Ón cadrul
categoriei (8) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus,
toate Ón termenii ∫i Ón condi˛iile pe care Banca le va
preciza prin nota Œmprumutatului.
ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a Ónt„ri capacitatea
Guvernului de a realiza reforma sectorului minier prin:
(i) crearea capacit„˛ii M.E.C. de a Ónchide Óntreprinderile
miniere nerentabile prin sprijinirea Ónchiderii minelor
complexe ∫i a facilit„˛ilor auxiliare Óntr-o manier„
sustenabil„ din punct de vedere al mediului; ∫i
(ii) asigurarea de sprijin pentru A.Z.M., F.R.D.S.,
comunit„˛ile miniere ∫i autorit„˛ile publice locale pentru
regenerarea socioeconomic„ a regiunilor miniere.
Proiectul const„ Ón urm„toarele p„r˛i, fiind supus
modific„rilor pe care Œmprumutatul ∫i Banca le pot conveni
periodic pentru a realiza aceste obiective:
Partea A. Œnchiderea minelor ∫i refacerea mediului
1. Œnchiderea minelor
Asigurarea de sprijin c„tre G.C.I.M. pentru: a) Ónchiderea
∫i refacerea mediului pentru minele ∫i facilit„˛ile auxiliare

din aproximativ 20 de exploat„ri identificate, precum ∫i din
alte exploat„ri care vor fi identificate; ∫i b) monitorizare ∫i
Óntre˛inere postÓnchidere a exploat„rilor miniere Ónchise.
2. Sprijin pentru mediu
Asigurarea de sprijin c„tre M.E.C. (const‚nd Ón servicii
de

consultan˛„

∫i

preg„tire)

pentru

Ómbun„t„˛irea

performan˛elor din domeniul mediului Ón sectorul minier,
inclusiv: a) Óntocmirea: unui manual pentru implementarea
unui sistem de management al mediului; a unui manual
pentru proceduri de protec˛ie a mediului Ón sectorul minier;
∫i a ghidurilor pentru monitorizarea integrat„ a impactului
asupra mediului, generat de activit„˛ile miniere; ∫i
b) implementarea unui proiect-pilot de monitorizare a
mediului Ón exploat„rile miniere C„limani ∫i Baia de Arie∫.
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Partea B. Regenerarea socioeconomic„
Asigurarea de sprijinul c„tre A.Z.M., U.M.P.—R.S.E. ∫i
F.R.D.S. pentru implementarea m„surilor de atenuare a
impactului social nefavorabil al Ónchiderii minelor ∫i de
revitalizare a activit„˛ilor economice Ón regiunile miniere,
incluz‚nd:
1. Sprijin pentru activit„˛ile de creare a locurilor de
munc„ Ón regiunile miniere, cuprinz‚nd:
a) Schema stimulentelor pentru angajare ∫i preg„tire
(S.S.A.P.). Asigurarea prin A.Z.M. a stimulentelor pentru
angajare ∫i preg„tire c„tre angajatorii eligibili din zonele
miniere pentru a angaja noi lucr„tori;
b) Schema de microcredite. Stabilirea ∫i operarea de
c„tre A.Z.M. a unei scheme de microcredite const‚nd Ón
asigurarea de microcredite pentru beneficiarii eligibili din
regiunile miniere prin institu˛iile de microfinan˛are;
c) centre de afaceri. Finan˛area contractelor de
management pentru administrarea celor 10 centre existente
∫i asigurarea serviciilor de sprijinire a ini˛iativelor c„tre
comunit„˛ile miniere ∫i antreprenorilor Ón planificarea ∫i
demararea afacerilor.
2. Sprijinirea A.Z.M. ∫i F.R.D.S. pentru crearea
capacit„˛ii institu˛ionale la nivelul comunit„˛ii ∫i pentru
activit„˛ile de dezvoltare local„ din regiunile miniere prin:
a) Schema de dezvoltare social„ a comunit„˛ilor miniere
(S.D.S.C.M.). Asigurarea de granturi grupurilor comunitare
eligibile din regiunile miniere prin intermediul F.R.D.S.
pentru subproiecte eligibile de infrastructur„, activit„˛i
generatoare de venituri ∫i servicii sociale la nivel de
comunitate, precum ∫i asigurarea de asisten˛„ tehnic„ ∫i
preg„tire pentru crearea capacit„˛ii institu˛ionale la nivelul
comunit„˛ii;
b) infrastructura municipal„. Asigurarea sprijinului prin
A.Z.M. pentru autorit„˛ile publice locale din regiunile
miniere, pe baz„ de grant, pentru finan˛area asisten˛ei
tehnice ∫i a lucr„rilor Ón vederea moderniz„rii infrastructurii
municipale identificate printr-un proces de consultare a
comunit„˛ii ∫i de planificare a dezvolt„rii locale Ón localit„˛ile
miniere;
c) Schema de granturi mici (S.G.M.). Asigurarea prin
A.Z.M. a unor granturi mici primitorilor eligibili pentru

microproiecte eligibile care s„ Ómbun„t„˛easc„ condi˛iile de
via˛„, Ón special pentru grupurile dezavantajate din regiunile
miniere (cum ar fi: femei, tineri, copii ∫i b„tr‚ni), ∫i s„
conduc„

la

cre∫terea

capitalului

social

Ón

r‚ndul

la

nivelul

comunit„˛ilor miniere;
d)

crearea

capacit„˛ii

institu˛ionale

comunit„˛ilor. Asigurarea de asisten˛„ tehnic„ ∫i de
preg„tire pentru facilitarea procesului de mobilizare
comunitar„ ∫i de dialog Óntre factorii locali pentru a
planifica strategia, pentru a identifica ∫i a selecta
subproiecte prioritare de infrastructur„ ∫i servicii sociale ∫i
microproiecte care vor fi finan˛ate Ón cadrul p„r˛ii B.2 b) ∫i
c) a Proiectului.
3. Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale a A.Z.M., U.M.P.—
R.S.E. ∫i F.R.D.S. pentru implementarea Proiectului prin:
a) monitorizarea ∫i evaluarea impactului social.
Sprijinirea A.Z.M. Ón efectuarea unei evalu„ri a impactului
∫i a altor evalu„ri Ón cadrul p„r˛ii B a Proiectului;
b) informarea publicului. Asigurarea de servicii de
consultan˛„ ∫i de materiale de informare a publicului pentru
a sprijini A.Z.M. Ón men˛inerea comunic„rii operative cu
comunit„˛ile locale din regiunile miniere;
c) dezvoltare institu˛ional„ ∫i preg„tire. Sprijinirea cre„rii
capacit„˛ii A.Z.M., U.M.P.—R.S.E. ∫i F.R.D.S.; servicii
tehnice ∫i echipament pentru dezvoltarea sistemului
informatic de management al A.Z.M. ∫i alte bunuri, inclusiv
vehicule.
Partea C. Sprijin institu˛ional
1. Sprijinirea U.M.P. pentru implementarea p„r˛ii A a
Proiectului, const‚nd Ón servicii de consultan˛„ ∫i de
preg„tire, audit, bunuri ∫i costuri opera˛ionale adi˛ionale
2. Sprijinirea A.Z.M., U.M.P.—R.S.E. ∫i F.R.D.S. pentru
implementarea p„r˛ii B a Proiectului, const‚nd Ón costuri
opera˛ionale adi˛ionale.
Proiectul se a∫teapt„ a fi finalizat p‚n„ la data de
30 noiembrie 2009.

ANEXA Nr. 3
GRAFICUL DE RAMBURSARE

Data scadent„

La fiecare dat„ de 15 februarie ∫i 15 august, Óncep‚nd
cu 15 august 2010 p‚n„ la 15 februarie 2022

Ratele de capital
(exprimate
Ón dolari
S.U.A.)

5.000.000
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ANEXA Nr. 4

ACHIZIﬁII

SECﬁIUNEA I
Generalit„˛i

A. Toate bunurile, lucr„rile ∫i serviciile (altele dec‚t
serviciile de consultan˛„) vor fi achizi˛ionate Ón conformitate
cu prevederile sec˛iunii I din îLiniile directoare pentru
achizi˛ii Ón cadrul Ómprumuturilor B.I.R.D. ∫i creditelor A.I.D.“
din luna mai 2004 (Liniile directoare pentru achizi˛ii) ∫i cu
prevederile acestei anexe.
B. Toate serviciile de consultan˛„ vor fi achizi˛ionate Ón
conformitate cu sec˛iunile I ∫i IV din îLiniile directoare:
Selectarea ∫i angajarea consultan˛ilor de c„tre Ómprumuta˛ii
B„ncii Mondiale“ din luna mai 2004 (Liniile directoare pentru
servicii de consultan˛„) ∫i cu prevederile acestei anexe.
C. Denumirile utilizate mai jos Ón aceast„ anex„ pentru
a descrie metodele specifice de achizi˛ie sau metodele prin
care Banca verific„ anumite contracte au semnifica˛ia
atribuit„ acestora Ón Liniile directoare pentru achizi˛ii sau Ón
Liniile directoare pentru servicii de consultan˛„, dup„ caz.
SECﬁIUNEA II
Metode specifice de achizi˛ie a bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor
(altele dec‚t serviciile de consultan˛„)

A. Licita˛ia competitiv„ interna˛ional„. Cu excep˛ia
cazurilor Ón care se prevede altfel Ón partea B a acestei
sec˛iuni, contractele vor fi adjudecate Ón baza licita˛iei
competitive interna˛ionale. Prevederile paragrafelor 2.55 ∫i
2.56 din Liniile directoare pentru achizi˛ii, care prev„d
preferin˛a pentru produc„torii na˛ionali Ón evaluarea ofertelor,
se vor aplica Ón cazul bunurilor fabricate pe teritoriul
Œmprumutatului.
B. Alte proceduri de achizi˛ie:
1. licita˛ia competitiv„ na˛ional„. Bunurile ce se
estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de 250.000 dolari S.U.A.
echivalent pe contract ∫i lucr„rile estimate c„ vor costa mai
pu˛in de 3.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot
fi achizi˛ionate prin contracte adjudecate pe baza procedurii
de licita˛ie competitiv„ na˛ional„, conform paragrafelor 3.3
∫i 3.4 din Liniile directoare pentru achizi˛ii;
2. cump„rare. Bunurile ∫i lucr„rile ce se estimeaz„ c„
vor costa mai pu˛in de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe
contract pot fi achizi˛ionate prin contracte adjudecate pe
baza procedurilor de cump„rare.
SECﬁIUNEA III
Metode specifice de achizi˛ie a serviciilor de consultan˛„

A. Selectare pe baza costului ∫i a calit„˛ii. Cu excep˛ia
cazurilor Ón care se prevede altfel Ón partea B a acestei
sec˛iuni, serviciile de consultan˛„ vor fi achizi˛ionate prin

contracte adjudecate prin selectarea pe baza costului ∫i a
calit„˛ii. Œn sensul paragrafului 2.7 din Liniile directoare
pentru servicii de consultan˛„, lista scurt„ a consultan˛ilor
pentru servicii ce se estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de
200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract poate cuprinde
Ón totalitate consultan˛i locali.
B. Alte proceduri:
1. selectarea pe baza calit„˛ii. Serviciile pentru activit„˛i
Ón leg„tur„ cu care Banca agreeaz„ c„ Óndeplinesc
condi˛iile stabilite Ón cadrul paragrafului 3.2 din Liniile
directoare pentru servicii de consultan˛„ pot fi achizi˛ionate
prin contracte adjudecate prin selec˛ia pe baza calit„˛ii, Ón
conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1—3.4 din Liniile
directoare pentru servicii de consultan˛„;
2. selectarea pe baza unui buget fix. Serviciile pentru
activit„˛i Ón leg„tur„ cu care Banca agreeaz„ c„ Óndeplinesc
condi˛iile paragrafului 3.5 din Liniile directoare pentru
servicii de consultan˛„ pot fi achizi˛ionate prin contracte
adjudecate Ón baza unui buget fix, Ón conformitate cu
prevederile paragrafelor 3.1 ∫i 3.5 din Liniile directoare
pentru servicii de consultan˛„;
3. selectarea pe baza celui mai mic cost. Serviciile
pentru activit„˛i Ón leg„tur„ cu care Banca agreeaz„ c„
Óndeplinesc condi˛iile paragrafului 3.6 din Liniile directoare
pentru servicii de consultan˛„ pot fi achizi˛ionate prin
contracte adjudecate prin selectarea pe baza celui mai mic
cost, Ón conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 ∫i 3.6
din Liniile directoare pentru servicii de consultan˛„;
4. selectarea pe baza calific„rii consultan˛ilor. Servicii ce
se estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de 200.000 dolari
S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizi˛ionate prin
contracte adjudecate Ón conformitate cu prevederile
paragrafelor 3.1, 3.7 ∫i 3.8 din Liniile directoare pentru
servicii de consultan˛„;
5. selectarea dintr-o singur„ surs„. Serviciile pentru
activit„˛i Ón leg„tur„ cu care Banca agreeaz„ c„ Óndeplinesc
condi˛iile paragrafului 3.10 din Liniile directoare pentru
servicii de consultan˛„, pentru selectarea dintr-o singur„
surs„, pot fi achizi˛ionate, cu acordul prealabil al B„ncii, Ón
conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9—3.13 din Liniile
directoare pentru servicii de consultan˛„;
6. consultan˛i individuali. Serviciile pentru activit„˛i Ón
leg„tur„ cu care Banca agreeaz„ c„ Óndeplinesc condi˛iile
stabilite Ón prima propozi˛ie a paragrafului 5.1 din Liniile
directoare pentru servicii de consultan˛„ pot fi achizi˛ionate
prin contracte adjudecate consultan˛ilor individuali, Ón
conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2—5.3 din Liniile
directoare pentru servicii de consultan˛„. Œn cazurile
descrise Ón paragraful 5.4 din Liniile directoare pentru
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servicii de consultan˛„, aceste contracte pot fi adjudecate
consultan˛ilor pe baz„ de surs„ unic„, sub rezerva unei
analize prealabile a B„ncii, dup„ cum poate fi indicat Ón
Planul de achizi˛ii;

directoare ∫i cu procedurile stabilite Ón Manualul de operare
pentru S.G.M.

7. achizi˛ia de lucr„ri, bunuri ∫i servicii Ón cadrul p„r˛ii
B.2 a) a Proiectului. Lucr„rile, bunurile ∫i serviciile pentru
subproiectele din cadrul p„r˛ii B.2 a) a Proiectului vor fi
achizi˛ionate Ón conformitate cu paragraful 3.17 din Liniile
directoare ∫i cu procedurile stabilite Ón Manualul de operare
pentru S.D.S.C.M.;

Analiza B„ncii privind deciziile de achizi˛ie

8. achizi˛ia de lucr„ri, bunuri ∫i servicii Ón cadrul p„r˛ii
B.2 c) a Proiectului. Lucr„rile, bunurile ∫i serviciile pentru
subproiectele din cadrul p„r˛ii B.2 c) a Proiectului vor fi
achizi˛ionate Ón conformitate cu paragraful 3.17 din Liniile

SECﬁIUNEA IV

Planul de achizi˛ii va stabili acele contracte care vor fi
supuse analizei prealabile a B„ncii. Dac„ Planul de achizi˛ii
prevede analiza prealabil„ pentru contractele de angajare a
consultan˛ilor individuali, documentul de fundamentare
pentru aceste contracte, la care se face referire Ón
paragraful 5 al anexei 1 la Liniile directoare pentru servicii
de consultan˛„, va fi supus analizei prealabile a B„ncii.
Toate celelalte contracte vor face obiectul analizei
ulterioare a B„ncii.
ANEXA Nr. 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

A. Responsabilit„˛i Ón implementarea ∫i supravegherea
Proiectului
1. Œmprumutatul, prin M.E.C., va fi responsabil pentru
implementarea general„ a Proiectului ∫i:
a) va men˛ine U.M.P., p‚n„ la finalizarea Proiectului, cu
personal, resurse ∫i termeni de referin˛„ satisf„c„tori pentru
Banc„, ∫i aceasta va fi responsabil„ de implementarea
p„r˛ilor A ∫i C.1 ale Proiectului ∫i de consolidarea tuturor
conturilor Proiectului;
b) va men˛ine U.M.P.—R.S.E. Ón cadrul A.Z.M., p‚n„ la
finalizarea Proiectului, cu personal, resurse ∫i termeni de
referin˛„ satisf„c„tori pentru Banc„, ∫i aceasta va fi
responsabil„ de implementarea p„r˛ilor B ∫i C.2 ale
Proiectului;
c) va men˛ine un comitet de coordonare a Proiectului cu
o structur„ ∫i termeni de referin˛„ satisf„c„tori pentru
Banc„, care va fi responsabil cu supravegherea ∫i cu
politicile de implementare a Proiectului;
d) va determina A.Z.M. ∫i U.M.P.—R.S.E. s„ coopereze
cu F.R.D.S. Ón implementarea p„r˛ii B.2 a) a Proiectului.
2. Œmprumutatul, prin M.E.C.:
a) va men˛ine politicile ∫i procedurile adecvate care s„ Ói
dea posibilitatea s„ monitorizeze ∫i s„ evalueze permanent,
Ón conformitate cu indicatorii acceptabili pentru Banc„,
derularea Proiectului ∫i atingerea obiectivelor acestuia;
b) va Óntocmi, conform termenilor de referin˛„
satisf„c„tori pentru Banc„, ∫i va transmite B„ncii, la sau Ón
jurul datei de 31 iulie 2007, un raport care s„ integreze
rezultatele monitoriz„rii ∫i evalu„rii activit„˛ilor efectuate Ón
conformitate cu paragraful a) al acestei sec˛iuni, a
progresului Ónregistrat Ón realizarea Proiectului pe parcursul
perioadei precedente datei respectivului raport ∫i s„
stabileasc„ m„surile recomandate pentru a asigura
derularea eficient„ a Proiectului ∫i Óndeplinirea obiectivelor
acestuia pe parcursul perioadei ce urmeaz„ acestei date; ∫i

c) va analiza Ómpreun„ cu Banca, p‚n„ la data de
30 septembrie 2007 sau la o alt„ dat„ ulterioar„, dac„
Banca va solicita o astfel de dat„, raportul la care se face
referire Ón paragraful b) al acestei sec˛iuni ∫i apoi va lua
toate m„surile necesare pentru asigurarea finaliz„rii
eficiente a Proiectului ∫i Óndeplinirea obiectivelor acestuia,
pe baza concluziilor ∫i recomand„rilor raportului respectiv ∫i
a punctului de vedere al B„ncii Ón aceast„ problem„.
3. Œmprumutatul, prin M.E.C., va lua m„surile impuse
prin planurile de management al mediului, la timp ∫i Ón
conformitate cu: a) standardele de mediu satisf„c„toare
pentru Banc„; ∫i b) toate legile aplicabile ∫i reglement„rile
Œmprumutatului legate de s„n„tate, siguran˛a ∫i protec˛ia
mediului.
4. Œn ceea ce prive∫te minele propuse a fi incluse Ón
Proiect, Œmprumutatul, prin M.E.C., se va asigura c„ toate
m„surile necesare, conform cadrului privind mediul pentru
minele neidentificate, sunt Óntreprinse ∫i va Óntocmi ∫i
transmite B„ncii planurile relevante de management al
mediului pentru minele neidentificate, Ón care sunt descrise
m„surile specifice privind protec˛ia mediului, monitorizarea
∫i m„surile institu˛ionale pentru minele ∫i facilit„˛ile auxiliare
identificate astfel, care s„ fie satisf„c„toare pentru Banc„.
5. Œmprumutatul, prin M.E.C., va Óntreprinde ac˛iuni, p‚n„
la data de 30 martie 2005, pentru a Ómbun„t„˛i
managementul iazurilor de decantare la exploat„rile miniere
identificate ∫i va Óntocmi ∫i va transmite B„ncii, p‚n„ la
data de 30 iunie 2005, un raport care s„ descrie
rezultatele acestor ac˛iuni Óntreprinse.
6. Œmprumutatul, prin M.E.C., va Óntocmi ∫i va transmite
B„ncii, p‚n„ la data de 31 decembrie 2005, un raport
privind progresul Ónregistrat de G.C.I.M. Ón Ómbun„t„˛irea
procedurilor de Ónchidere a minelor pentru minele
nefinan˛ate din Proiect, incluz‚nd aplicarea procedurilor
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utilizate de G.C.I.M. la Ónchiderea minelor finan˛ate Ón
cadrul Proiectului.

D. Implementarea Schemei de microcredite din cadrul
p„r˛ii B.1 b) a Proiectului

7. Œmprumutatul, prin M.E.C., va Óntocmi ∫i va discuta cu
Banca, p‚n„ la data de 31 octombrie Ón fiecare an, stadiul
implement„rii Strategiei sectorului minier pentru anii 2005—
2009.

1. Œmprumutatul va determina A.Z.M. s„ introduc„, Óntr-o
manier„ satisf„c„toare pentru Banc„, amendamentele
corespunz„toare la Manualul de operare pentru
microcredite, dup„ adoptarea amend„rii Ordonan˛ei
nr. 40/2000. Dup„ aceea, A.Z.M. va men˛ine acest manual
p‚n„ la finalizarea Proiectului sau p‚n„ la data de
finalizare a contractelor de microcredite, oricare dintre
acestea este mai t‚rzie, ∫i nu va revoca, anula sau
modifica substan˛ial Manualul de operare pentru
microcredite f„r„ acceptul Œmprumutatului ∫i al B„ncii.

8. Œmprumutatul, prin M.E.C., va stabili un sistem de
monitorizare a subven˛iilor ∫i va Óntocmi ∫i va discuta cu
Banca, la data de 31 octombrie Ón fiecare an, un raport
privind nivelul sprijinului bugetar asigurat companiilor
miniere, inclusiv transferuri care s„ acopere: a) pierderi din
exploatare; b) aloca˛ii de capital; c) investi˛ii; d) subven˛ii
sociale (aloca˛ii sociale ∫i pl„˛i compensatorii); precum ∫i
e) subven˛ii mascate prin neplata taxelor ∫i a noilor
obliga˛ii c„tre utilit„˛i ∫i furnizori.
9. Œmprumutatul, prin M.E.C., va lua m„suri, p‚n„ la
data de 30 iunie 2005, pentru Ónt„rirea institu˛ional„ a
A.Z.M., inclusiv reorganizarea managementului ∫i numirea
personalului de conducere cu termeni de referin˛„, calificare
∫i experien˛„ satisf„c„toare pentru Banc„.
B. Implementarea programului S.D.S.C.M. Ón cadrul p„r˛ii
B.2 a) a Proiectului
1. Œmprumutatul va determina A.Z.M. s„ implementeze
programul S.D.S.C.M. prin F.R.D.S., Ón conformitate cu
Manualul de operare pentru S.D.S.C.M., a∫a cum a fost
adoptat de F.R.D.S. ∫i aprobat de Œmprumutat ∫i de Banc„,
Ón care se stabilesc criteriile ∫i procedurile pentru
selectarea primitorilor ∫i subproiectelor pentru S.D.S.C.M. ∫i
se definesc termenii ∫i procedurile aplicabile asisten˛ei
acordate de F.R.D.S. prin Proiect, inclusiv un acord de
grant standard, la care se face referire Ón paragraful 2 al
acestei p„r˛i B; acest manual poate fi amendat periodic, cu
acceptul Œmprumutatului ∫i al B„ncii. F.R.D.S. va men˛ine
Manualul de operare pentru S.D.S.C.M. cel pu˛in p‚n„ la
finalizarea Proiectului ∫i nu va revoca, anula sau modifica
substan˛ial Manualul de operare pentru S.D.S.C.M. f„r„
acceptul Œmprumutatului ∫i al B„ncii.
2. Œmprumutatul va determina A.Z.M., prin F.R.D.S., s„
se asigure c„ acea comunitate minier„ care este un
primitor al unui grant S.D.S.C.M. va realiza respectivul
subproiect S.D.S.C.M. Ón conformitate cu acordul,
calendarul ∫i bugetul aprobat.
C. Implementarea Schemei stimulentelor pentru angajare
∫i preg„tire din cadrul p„r˛ii B.1 a) a Proiectului
1. Œmprumutatul va determina A.Z.M. s„ implementeze
Schema stimulentelor pentru angajare ∫i preg„tire, Ón
conformitate cu Manualul de operare pentru S.S.A.P.
2. A.Z.M. va men˛ine Manualul de operare pentru
S.S.A.P. cel pu˛in p‚n„ la finalizarea Proiectului ∫i nu va
revoca, anula sau modifica substan˛ial Manualul de operare
pentru S.S.A.P. f„r„ acceptul Œmprumutatului ∫i al B„ncii.

2. Œmprumutatul va determina A.Z.M. s„ implementeze
Schema de microcredite Ón conformitate cu Manualul de
operare pentru microcredite.
E. Implementarea subcomponentei pentru infrastructura
municipal„ Ón cadrul p„r˛ii B.2 b) a Proiectului
1. Œmprumutatul, prin A.Z.M., se va asigura c„ partea
B.2 b) a Proiectului va fi implementat„ Ón conformitate cu
Manualul de operare pentru infrastructura municipal„, care
va include un capitol privind evaluarea ∫i managementul
mediului, satisf„c„tor pentru Banc„.
2. A.Z.M. va men˛ine Manualul de operare pentru
infrastructura municipal„ cel pu˛in p‚n„ la finalizarea
Proiectului ∫i nu va revoca, anula sau modifica substan˛ial
manualul f„r„ acceptul Œmprumutatului ∫i al B„ncii.
3. Œmprumutatul, prin A.Z.M., se va asigura c„
propunerile de subproiecte din cadrul p„r˛ii B.2 b) a
Proiectului vor fi solicitate ∫i evaluate Ón conformitate cu
principiile ∫i cu procedurile stabilite Ón Manualul de operare
pentru infrastructura municipal„.
4. Sprijinul pentru infrastructura municipal„ va fi aprobat
numai pentru infrastructura care: (i) este Ón proprietatea
autorit„˛ilor publice locale; (ii) este conform„ procedurilor
stabilite Ón cadrul legal privind mediul pentru infrastructura
municipal„ ∫i cadrul legal privind exproprierea/retrocedarea
terenurilor; ∫i (iii) a fost identificat„ printr-un proces de
planificare la nivelul comunit„˛ii.
5. Contractele propuse pentru adjudecare pentru
subproiectele aprobate de infrastructura municipal„ vor fi
transmise B„ncii pentru analiz„ prealabil„ ∫i aprobare.
F. Implementarea Schemei de granturi mici din cadrul
p„r˛ii B.2 c) a Proiectului
1. Œmprumutatul va determina A.Z.M. s„ implementeze
S.G.M. Ón conformitate cu Manualul pentru S.G.M. A.Z.M.
va men˛ine Manualul pentru S.G.M. cel pu˛in p‚n„ la
finalizarea Proiectului ∫i nu va revoca, anula sau modifica
substan˛ial Manualul de operare pentru S.G.M. f„r„ acordul
Œmprumutatului ∫i al B„ncii.
2. Œmprumutatul, prin A.Z.M., se va asigura c„:
a) propunerile de granturi S.G.M. din Schema de
granturi mici din cadrul p„r˛ii B.2 c) a Proiectului vor fi
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solicitate ∫i evaluate Ón conformitate cu principiile ∫i
procedurile stabilite Ón Manualul de operare pentru S.G.M.;
b) primele 3 contracte pentru adjudecarea de granturi
S.G.M. (c‚te unul pentru bunuri, lucr„ri ∫i servicii) din
fiecare dintre cele 6 regiuni miniere vor fi transmise B„ncii
pentru analiz„ ∫i aprobare; ∫i
c) adjudecarea granturilor S.G.M. va fi efectuat„ de
A.Z.M. Ón conformitate cu forma standard a acordului
inclus„ Ón Manualul de operare pentru S.G.M., Ón care:
(i) propunerea de derulare a subproiectului pentru care
este acordat grantul S.G.M. este descris„ adecvat;

(ii) primitorului unui grant S.G.M. i se va cere s„ deruleze
o astfel de propunere, dup„ cum a descris-o ∫i Ón limitele
bugetare stabilite Ón contract, ∫i s„ achizi˛ioneze lucr„rile,
bunurile ∫i serviciile necesare derul„rii propunerii, Ón
conformitate cu procedurile stabilite sau la care se face
referire Ón acord; ∫i (iii) A.Z.M. va fi Ómputernicit„, Ón cazul
Ón care primitorul nu-∫i va Óndeplini obliga˛iile asumate Ón
cadrul acordului, s„ Ónceteze acest acord, s„ Ónceteze
virarea sumelor din grantul acordat prin acest acord ∫i s„
solicite alte m„suri reparatorii corespunz„toare, conform
legii.

ANEXA Nr. 6
CONTURI SPECIALE

1. Œn sensul acestei anexe:
a) termenul categorii eligibile Ónseamn„ categoriile (1) a),
(2) a), (3) a), (4) a) ∫i (9) a) precizate Ón tabelul din
paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord, cu privire la
contul special A; ∫i categoriile (1) b), (2) b), (3) b), (4) b),
(5), (6), (7), (8) ∫i (9) b) precizate Ón respectivul tabel,
referitor la contul special B;
b) termenul cheltuieli eligibile Ónseamn„ cheltuielile
aferente referitoare la costurile rezonabile ale lucr„rilor,
bunurilor ∫i serviciilor necesare Proiectului ∫i care vor fi
finan˛ate din sumele Ómprumutului alocate periodic pentru
categoriile eligibile Ón conformitate cu prevederile anexei
nr. 1 la acest acord; ∫i
c) termenul aloca˛ie autorizat„ Ónseamn„ o sum„ care va
fi tras„ din contul de Ómprumut ∫i depus„ Ón respectivele
conturi speciale conform paragrafului 3 a) al acestei anexe,
care va fi de 2.000.000 dolari S.U.A. Ón ceea ce prive∫te
contul special A utilizat de U.M.P. ∫i de 2.000.000 dolari
S.U.A. Ón ceea ce prive∫te contul special B utilizat de
U.M.P.—R.S.E.
2. Pl„˛ile din contul special respectiv vor fi efectuate
exclusiv pentru cheltuieli eligibile, Ón conformitate cu
prevederile acestei anexe, inclusiv pl„˛ile Ón moneda local„
efectuate direct c„tre furnizori ∫i contractori, prin conturi de
transfer corespondente deschise la b„nci comerciale, Ón
conformitate cu reguli ∫i proceduri acceptabile B„ncii.
3. Dup„ ce Banca a primit dovezi satisf„c„toare pentru
ea c„ respectivele conturi speciale au fost deschise Ón mod
corespunz„tor, tragerile din aloca˛ia autorizat„ ∫i tragerile
ulterioare pentru realimentarea respectivului cont special vor
fi efectuate dup„ cum urmeaz„:
a) Pentru tragerile aloca˛iei autorizate, Œmprumutatul, prin
U.M.P. ∫i U.M.P.—R.S.E., va transmite B„ncii o cerere sau
cereri pentru depunerea Ón contul special respectiv a unei
sume ori a unor sume care nu vor dep„∫i suma total„ a
aloca˛iei autorizate. Pe baza acestei cereri sau a acestor
cereri, Banca, Ón numele Œmprumutatului, va trage din
contul Ómprumutului ∫i va depune Ón contul special respectiv
acea sum„ sau acele sume pe care Œmprumutatul, prin
U.M.P. ∫i U.M.P.—R.S.E., le va fi cerut.

b)

(i)

Pentru realimentarea conturilor speciale
respective Œmprumutatul, prin U.M.P. ∫i
U.M.P.—R.S.E., va transmite B„ncii cereri de
depuneri Ón contul special respectiv, la
intervalele pe care le va specifica Banca.
(ii) Anterior sau Ón acela∫i timp cu fiecare dintre
aceste cereri, Œmprumutatul, prin U.M.P. ∫i
U.M.P.—R.S.E., va Ónainta B„ncii documentele
∫i alte eviden˛e solicitate Ón conformitate cu
paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau
pl„˛ile Ón leg„tur„ cu care este solicitat„
realimentarea. Pe baza fiec„rei astfel de cereri,
Banca, Ón numele Œmprumutatului, va trage din
contul Ómprumutului ∫i va depune Ón contul
special respectiv acea sum„ pe care
Œmprumutatul o va fi cerut ∫i va fi fost dovedit„
prin documentele men˛ionate ∫i alte eviden˛e c„
a fost pl„tit„ din contul special respectiv pentru
cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi
trase de Banc„ din contul Ómprumutului Ón
cadrul respectivelor categorii eligibile ∫i Ón
respectivele sume echivalente, dup„ cum au
fost justificate prin respectivele documente ∫i
alte eviden˛e.
4. Pentru fiecare plat„ efectuat„ de Œmprumutat, prin
U.M.P. ∫i U.M.P.—R.S.E., din contul special respectiv,
Œmprumutatul, prin U.M.P. ∫i U.M.P.—R.S.E, va transmite
B„ncii, la momentul Ón care Banca va solicita Ón mod
rezonabil acest lucru, acele documente ∫i eviden˛e care
demonstreaz„ c„ acea plat„ a fost efectuat„ exclusiv
pentru cheltuieli eligibile.
5. F„r„ a contraveni prevederilor paragrafului 3 al
acestei anexe, B„ncii nu i se va solicita s„ fac„ alte
depuneri Ón contul special:
a) dac„, la orice moment, Banca va fi stabilit c„ toate
tragerile ulterioare vor trebui efectuate de c„tre Œmprumutat
prin U.M.P. ∫i/sau U.M.P.—R.S.E., direct din contul
Ómprumutului, Ón conformitate cu prevederile art. V din
Condi˛iile generale ∫i ale paragrafului a) al sec˛iunii 2.02 a
acestui acord;
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b) dac„ Œmprumutatul, prin U.M.P., nu Ó∫i va fi respectat
obliga˛ia de a transmite B„ncii, Ón cadrul perioadei de timp
precizate Ón sec˛iunea 4.01 b) (ii) a acestui acord, vreunul
dintre rapoartele de audit impuse a fi transmise B„ncii Ón
conformitate cu sec˛iunea men˛ionat„, referitoare la auditul
Ónregistr„rilor ∫i conturilor pentru conturile speciale;
c) dac„, la orice moment, Banca va fi notificat
Œmprumutatului inten˛iile sale de a suspenda, Ón totalitate
sau par˛ial, dreptul Œmprumutatului de a face trageri din
contul Ómprumutului, Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 6.02
din Condi˛iile generale; sau
d) odat„ ce suma total„ netras„ din Ómprumut, alocat„
categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, minus
suma total„ a tuturor angajamentelor speciale restante
asumate de Banc„ conform sec˛iunii 5.02 din Condi˛iile
generale va fi egal„ cu echivalentul a de dou„ ori suma
aloca˛iei autorizate.
Dup„ aceea, tragerea din contul Ómprumutului a sumei
r„mase netrase din Ómprumut, alocat„ pentru categoriile
eligibile pentru acest cont special, va respecta procedurile
pe care Banca le va preciza Ón notificarea c„tre
Œmprumutat. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate doar
dup„ ∫i Ón m„sura Ón care Banca va fi fost convins„ c„
toate aceste sume r„mase Ón depozitul din respectivul cont
special la data unei astfel de notific„ri vor fi utilizate pentru
efectuarea pl„˛ilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dac„ Banca va fi stabilit la orice moment c„ orice
plat„ din orice cont special: (i) a fost efectuat„ pentru o

cheltuial„ sau Óntr-o sum„ neeligibil„ conform paragrafului 2
al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificat„ prin
eviden˛ele transmise B„ncii, Œmprumutatul, prin U.M.P. ∫i
U.M.P.—R.S.E., imediat dup„ notificarea B„ncii: A) va
transmite eviden˛ele suplimentare pe care Banca le poate
solicita; sau B) va depune Ón contul special respectiv (sau,
dac„ Banca va solicita astfel, va returna B„ncii) o sum„
egal„ cu suma acelei pl„˛i sau a p„r˛ii nejustificate ori
neeligibile a acesteia. Dac„ Banca nu va conveni altfel,
Banca nu va mai efectua nici o depunere ulterioar„ Ón nici
unul dintre conturile speciale, p‚n„ c‚nd Œmprumutatul, prin
U.M.P. ∫i U.M.P.-R.S.E., nu va fi furnizat eviden˛ele sau nu
va fi efectuat depunerea ori restituirea respectiv„, Ón func˛ie
de situa˛ie.
b) Dac„ Banca va fi stabilit la orice moment c„ orice
sum„ r„mas„ Ón oricare cont special nu va fi necesar„
pentru acoperirea pl„˛ilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile,
Œmprumutatul, imediat dup„ notificarea B„ncii, va restitui
acesteia suma r„mas„.
c) Œmprumutatul poate returna B„ncii, dup„ notificarea
acesteia, toate fondurile sau orice parte a fondurilor aflate
Ón depozit Ón conturile speciale.
d) Restituirile c„tre Banc„ efectuate conform
paragrafelor 6 a), b) ∫i c) ale acestei anexe vor fi creditate
Ón contul Ómprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru
anulare, Ón conformitate cu prevederile relevante ale acestui
acord, inclusiv ale Condi˛iilor generale.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area
Proiectului privind Ónchiderea minelor, refacerea mediului
∫i regenerarea socioeconomic„, semnat la Bucure∫ti
la 28 ianuarie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea Acordului de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea minelor, refacerea
mediului ∫i regenerarea socioeconomic„, semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie
2005, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 7 iunie 2005.
Nr. 489.
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A Ón cot„ de 19%.

490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
120.000 lei/act/12 lei noi/act
120.000 lei/act/12 lei noi/act
120.000 lei/act/12 lei noi/act
120.000 lei/act + 2.500 lei/cuv‚nt/
12 lei noi/act + 0,25 lei noi/cuv‚nt
650.000 lei/act/65 lei noi/act
650.000 lei/act/65 lei noi/act
750.000 lei/anun˛/75 lei noi/anun˛
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
650.000 lei/act/65 lei noi/act
490.000
490.000
490.000
875.000

lei/pag.
lei/pag.
lei/pag.
lei/pag.

de
de
de
de

manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
750.000 lei/pag. de manuscris/75 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
795.000 lei/anun˛/79,5 lei/anun˛
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul de pagini ∫i de
tirajul comandat
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
720.000 lei/pag. de manuscris/72 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
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