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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, destinat finan˛„rii Proiectului
privind reforma sectorului sanitar — faza a II-a, 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, destinat finan˛„rii Proiectului privind reforma
sectorului sanitar — faza a II-a, semnat la Bucure∫ti la
28 ianuarie 2005, Ón valoare de 65,1 milioane EUR,
denumit Ón continuare Acord de Ómprumut.
Art. 2. — (1) Aplicarea Acordului de Ómprumut va fi
realizat„ de Ministerul S„n„t„˛ii, desemnat ca agen˛ie de
implementare, prin Unitatea de Management al Proiectului
Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei ∫i
Malariei ∫i al B„ncii Mondiale.
(2) Ministerul Finan˛elor Publice va Óncheia cu Ministerul
S„n„t„˛ii un acord de Ómprumut subsidiar, prin care se vor
stabili drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor Ón aplicarea Acordului
de Ómprumut, inclusiv repartizarea sumelor necesare
finan˛„rii Proiectului privind reforma sectorului sanitar,

denumit Ón continuare Proiect, pe componente ∫i surse de
finan˛are.
Art. 3. — Contribu˛ia Rom‚niei la finan˛area Proiectului,
incluz‚nd ∫i taxele ∫i impozitele aferente acestuia, va fi
asigurat„ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
S„n„t„˛ii, cu excep˛ia cheltuielilor de func˛ionare ∫i de
Óntre˛inere a maternit„˛ilor ∫i unit„˛ilor de neonatologie
cuprinse Ón Proiect, care vor fi suportate de c„tre aceste
unit„˛i sanitare din bugetele proprii de venituri ∫i cheltuieli.
Art. 4. — Fondurile Ón lei necesare ramburs„rii
Ómprumutului, achit„rii dob‚nzilor, a comisioanelor, inclusiv
a comisionului ini˛ial, ∫i a altor costuri aferente Ómprumutului
se vor asigura din sume alocate anual cu aceast„
destina˛ie de la bugetul de stat Ón bugetul Ministerului
S„n„t„˛ii.
Art. 5. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei, ca
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
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Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, s„
introduc„, pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului, Ón raport cu
condi˛iile concrete de derulare a Acordului de Ómprumut,
amendamente la con˛inutul acestuia, care privesc modific„ri
Ón structura Ómprumutului pe categorii, componente,
modific„ri de termene, precum ∫i orice alte modific„ri care
nu sunt de natur„ s„ majoreze obliga˛iile financiare ale

Rom‚niei fa˛„ de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare sau s„ determine noi condi˛ion„ri economice
fa˛„ de cele convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele la Acordul de Ómprumut, convenite
cu Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 171.
Œmprumut nr. 4760 RO
ACORD DE ŒMPRUMUT
(Proiectul privind reforma sectorului sanitar — faza a II-a)
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„: (A) Banca a primit scrisori din datele de 15 iulie 1999, 16 februarie 2000 ∫i 25 octombrie 2004
din partea Œmprumutatului, care descriu un program de politici ∫i ac˛iuni Ón dou„ faze (Programul), destinat realiz„rii reformelor
Ón sectorul sanitar al Œmprumutatului;
(B) Œmprumutatul a solicitat B„ncii s„ sprijine realizarea celor dou„ faze ale Programului prin acordarea de Ómprumuturi
c„tre Œmprumutat p‚n„ la echivalentul a ∫aizeci milioane dolari (60.000.000 $) pentru o perioad„ de 5 ani;
(C) prima faz„ a Programului a fost sprijinit„ de Banc„ printr-un Ómprumut Ón sum„ de 40.000.000 $, conform unui
acord de Ómprumut (4568-RO) din data de 7 iulie 2000 Óntre Œmprumutat ∫i Banc„;
(D) pentru a sprijini finan˛area Proiectului, Œmprumutatul inten˛ioneaz„ s„ ob˛in„ de la Banca European„ de Investi˛ii
(BEI) un Ómprumut Óntr-o sum„ echivalent„ cu 66.400.000 EUR (Ómprumutul BEI), Ón termenii ∫i Ón condi˛iile stabilite Óntr-un acord
care se va Óncheia Óntre Œmprumutat ∫i BEI (Acord de Ómprumut BEI);
(E) Œmprumutatul, fiind convins Ón ceea ce prive∫te fezabilitatea ∫i prioritatea proiectului descris Ón anexa nr. 2 la acest
acord (Proiectul), care constituie faza a doua a Programului, a solicitat B„ncii sprijin petnru finan˛area Proiectului, ∫i
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,
p„r˛ile convin dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL I
Condi˛ii generale; defini˛ii

Sec˛iunea 1.01. îCondi˛iile generale aplicabile acordurilor de
Ómprumut ∫i garan˛ie pentru Ómprumuturi Óntr-o singur„ valut„“
ale B„ncii din data de 30 mai 1995 (a∫a cum au fost
modificate p‚n„ la 1 mai 2004) (Condi˛iile generale) constituie
parte integrant„ a acestui acord.
Sec˛iunea 1.02. Œn cazul Ón care contextul nu impune altfel,
diferi˛ii termeni defini˛i Ón Condi˛iile generale ∫i Ón preambulul
acestui acord au semnifica˛iile stabilite Ón acestea, iar urm„torii
termeni suplimentari au urm„toarele semnifica˛ii:
a) acord de administrare Ónseamn„ acordul care se va
Óncheia Óntre Œmprumutat, prin MS, ∫i un furnizor de servicii de
subÓmprumut, conform paragrafului 2 d) al anexei nr. 5 la acest
acord, Ón concordan˛„ cu prevederile Manualului de operare;
b) beneficiar Ónseamn„ un medic de familie sau o asocia˛ie
a medicilor de familie care asigur„ servicii medicale Ón zonele
selectate (incluz‚nd, dar f„r„ a se limita la zonele rurale) ∫i
este eligibil„, conform criteriilor stabilite Ón Manualul de operare,
s„ primeasc„ un subÓmprumut conform p„r˛ii C.2 a Proiectului;
c) Plan de management privind mediul Ónseamn„ planul,
satisf„c„tor pentru Banc„, Óntocmit ∫i adoptat de c„tre
Œmprumutat, care con˛ine impactul Proiectului asupra mediului
∫i m„surile de atenuare propuse;
d) raportul financiar de monitorizare sau RMF Ónseamn„
fiecare raport Óntocmit Ón conformitate cu sec˛iunea 4.02 a
acestui acord;
e) MS Ónseamn„ Ministerul S„n„t„˛ii al Œmprumutatului sau
orice succesor legal al acestuia;
f) CSMF Ónseamn„ centre de s„n„tate multifunc˛ionale sau
orice succesor legal al acestora;
*) Traducere.

g) CNAS Ónseamn„ Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de
S„n„tate, Ónfiin˛at„ Ón baza Legii nr. 145/1997, a∫a cum a fost
modificat„, sau orice succesor legal al acesteia;
h) Manual de operare Ónseamn„ un manual adoptat de
Œmprumutat, prin care se stabilesc criteriile de eligibilitate
pentru subproiecte, beneficiari ∫i furnizori de servicii de
subÓmprumut ∫i procedurile opera˛ionale, financiare ∫i
administrative pentru acordarea de subÓmprumuturi conform
p„r˛ii C.2 a Proiectului, dup„ cum acest manual poate fi
amendat periodic cu acordul Œmprumutatului ∫i al B„ncii;
i) UMP Ónseamn„ Unitatea de Management al Proiectului,
Ónfiin˛at„ Ón cadrul MS;
j) Plan de achizi˛ii Ónseamn„ planul de achizi˛ii al
Œmprumutatului, din data de 28 octombrie 2004, care acoper„
perioada ini˛ial„ de 18 luni (sau mai mult) de implementare a
Proiectului, a∫a cum va fi acesta actualizat periodic, Ón
conformitate cu prevederile sec˛iunii 3.02 a acestui acord,
pentru a acoperi perioade ulterioare de 18 luni (sau mai mult)
de implementare a Proiectului;
k) cont special Ónseamn„ contul la care se face referire Ón
anexa nr. 6 la acest acord;
l) subÓmprumut Ónseamn„ un Ómprumut acordat sau propus
spre a fi acordat unui beneficiar eligibil conform p„r˛ii C.2 a
Proiectului ∫i care va fi finan˛at din sumele Ómprumutului;
m) furnizor de servicii de subÓmprumut Ónseamn„ o entitate
eligibil„, Ón conformitate cu criteriile stabilite Ón Manualul de
operare, s„ acorde subÓmprumuturi beneficiarilor conform p„r˛ii
C.2 a Proiectului;
n) subproiect Ónseamn„ un proiect specific, conform p„r˛ii
C.2 a Proiectului, care este propus a fi realizat de un
beneficiar prin utilizarea unui subÓmprumut;
o) fond pentru subÓmprumuturi Ónseamn„ un fond la care se
face referire Ón paragraful 2 c) al anexei nr. 5 la acest acord;
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p) acord de subÓmprumut Ónseamn„ un acord care se va
Óncheia Óntre un furnizor de servicii de subÓmprumut ∫i un
beneficiar potrivit paragrafului 2 e) al anexei nr. 5 la acest
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 ∫aizeci ∫i
cinci de milioane o sut„ de mii de euro (65.100.000 EUR).
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) sume pl„tite (sau, dac„ Banca
va fi de acord, care vor fi pl„tite) de c„tre Œmprumutat Ón
contul tragerilor ce vor fi efectuate de beneficiari Ón cadrul
unui subÓmprumut pentru a acoperi costul rezonabil al
bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor necesare pentru subproiecte,
pentru care este solicitat„ tragerea din contul Ómprumutului; ∫i
(ii) cheltuieli efectuate (sau, dac„ Banca va fi de acord, care
vor fi efectuate) cu privire la costul rezonabil al bunurilor,
lucr„rilor ∫i serviciilor necesare pentru Proiect ∫i care vor fi
finan˛ate din sumele Ómprumutului.
b) Œmprumutatul poate, Ón scopurile acestui Proiect, s„
deschid„ ∫i s„ men˛in„ un cont special de depozit Ón euro, la
o banc„ comercial„, Ón termeni ∫i Ón condi˛ii satisf„c„toare
pentru Banc„, incluz‚nd protejarea corespunz„toare Ómpotriva
compens„rii, popririi ∫i sechestrului. Depozitele Ón ∫i pl„˛ile din
contul special vor fi efectuate Ón conformitate cu prevederile
anexei nr. 6 la acest acord.
Sec˛iunea 2.03. Data limit„ de tragere va fi 31 decembrie
2009 sau o alt„ dat„ ulterioar„ pe care Banca o va stabili.
Banca va notifica prompt Œmprumutatului aceast„ dat„
ulterioar„.
Sec˛iunea 2.04. La sau imediat dup„ data intr„rii Ón
efectivitate, Œmprumutatul va pl„ti B„ncii un comision ini˛ial a
c„rui valoare este egal„ cu un procent (1%) din suma
Ómprumutului, care poate face obiectul unei reduceri dup„ cum
poate fi stabilit periodic de 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%) pe an, aplicat asupra sumei Ómprumutului,
netras„ de la o perioad„ la alta.
Sec˛iunea 2.06. a) Œmprumutatul va pl„ti periodic dob‚nda
aferent„ sumei Ómprumutului, tras„ periodic din Ómprumut ∫i
nerambursat„, la o rat„ egal„, pentru fiecare perioad„ 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 dat„
specificat„ Ón sec˛iunea 2.07 a acestui acord;
(iii) rata de baz„ LIBOR Ónseamn„, pentru fiecare
perioad„ de dob‚nd„, rata interbancar„ oferit„ pe
pia˛a Londrei la depozitele la 6 luni Ón euro,
valabil„ Ón prima zi a acelei perioade de dob‚nd„
(sau, Ón cazul perioadei de dob‚nd„ ini˛iale, pentru
nivelul din data de plat„ a dob‚nzii care are loc
sau urmeaz„ imediat primei zile a acelei perioade
de dob‚nd„), a∫a cum a fost determinat„ Ón mod
rezonabil de Banc„ ∫i exprimat„ ca un anume
procent pe an;
(iv) marja total„ LIBOR Ónseamn„, pentru fiecare
perioad„ de dob‚nd„: (A) trei p„trimi dintr-un
procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja
medie ponderat„, pentru acea perioad„ de
dob‚nd„, sub (sau peste) ratele oferite pe pia˛a
interbancar„ londoneaz„ sau alte rate de referin˛„
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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„ valut„ 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 anume
procent 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„tibile
semestrial, cumulativ, la datele de 15 februarie ∫i 15 august
ale fiec„rui an.
Sec˛iunea 2.08. Œmprumutatul va restitui suma Ómprumutului
Ón conformitate cu Graficul de rambursare prev„zut Ón anexa
nr. 3 la acest acord.
ARTICOLUL III
Realizarea Proiectului

Sec˛iunea 3.01. a) Œmprumutatul Ó∫i declar„ angajamentul
fa˛„ de obiectivele Proiectului ∫i Ón acest scop Œmprumutatul
va realiza Proiectul prin MS, cu diligen˛a ∫i eficien˛a necesare
∫i Ón conformitate cu practicile administrative, tehnice,
financiare, de mediu ∫i de asisten˛„ sanitar„ corespunz„toare,
∫i va asigura cu promptitudine, dup„ caz, fondurile, facilit„˛ile,
serviciile ∫i alte resurse necesare Proiectului.
b) F„r„ a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei
sec˛iuni ∫i cu excep˛ia cazului Ón care Œmprumutatul ∫i Banca
vor conveni altfel, Œmprumutatul, ac˛ion‚nd prin MS, va realiza
Proiectul Ón conformitate cu Programul de implementare stabilit
Ón anexa nr. 5 la acest acord.
Sec˛iunea 3.02. a) Cu excep˛ia cazului Ón care Banca va
conveni altfel, achizi˛ionarea bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor de
consultan˛„ necesare Proiectului ∫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 termeni de referin˛„ acceptabili B„ncii ∫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. Œn sensul 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, ac˛ion‚nd prin MS, ∫i Banc„,
un plan privind func˛ionarea viitoare a Proiectului; ∫i
b) va permite B„ncii posibilitatea rezonabil„ de a se
consulta cu Œmprumutatul asupra planului men˛ionat.
ARTICOLUL IV
Clauze financiare

Sec˛iunea 4.01. a) Œmprumutatul, ac˛ion‚nd prin MS, va
men˛ine un sistem de management financiar, incluz‚nd
Ónregistr„ri ∫i conturi, ∫i va Óntocmi situa˛ii financiare adecvate,
Ón concordan˛„ cu standardele de contabilitate acceptabile
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B„ncii, aplicate consecvent, pentru a reflecta opera˛iunile,
resursele ∫i cheltuielile aferente Proiectului.
b) Œmprumutatul, prin MS:
(i) Óncep‚nd cu anul fiscal Ón care va intra Ón
efectivitate ∫i p‚n„ Ón anul fiscal Ón care se va
efectua ultima tragere din Ómprumut inclusiv, va
asigura auditarea situa˛iilor financiare la care s-a
f„cut referire Ón paragraful a) al acestei sec˛iuni,
pentru fiecare an fiscal, Ón conformitate cu
standardele de audit acceptabile B„ncii, 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 la care s-a f„cut referire Ón paragraful a)
al acestei sec˛iuni pentru respectivul an astfel
auditat; ∫i (B) un punct de vedere asupra acelor
situa˛ii, Ónregistr„ri ∫i conturi ∫i acelui raport de
audit, 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 Banca poate solicita periodic Ón mod
rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul
Ómprumutului au fost efectuate pe baza declara˛iilor de
cheltuieli, Œmprumutatul, prin MS:
(i) va ˛ine sau va asigura ˛inerea, Ón conformitate cu
paragraful a) al acestei sec˛iuni, de Ónregistr„ri ∫i
conturi 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 Ómprumutului,
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 Ónregistr„ri; ∫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) F„r„ a limita obliga˛iile Œmprumutatului
referitoare la raport„rile privind stadiul Proiectului, stabilite Ón
anexa nr. 5 la acest acord, Œmprumutatul, prin MS, va Óntocmi
∫i va transmite B„ncii un raport de monitorizare financiar„, Ón
form„ ∫i con˛inut satisf„c„toare pentru Banc„, raport 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 raportul respectiv.
b) Primul RMF 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 RMF 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
Remedii ale B„ncii

Sec˛iunea 5.01. Conform sec˛iunii 6.02 (p) din Condi˛iile
generale, sunt specificate Ón plus urm„toarele evenimente
suplimentare:
a) Acordul de Ómprumut BEI nu va fi intrat Ón efectivitate
p‚n„ la 31 mai 2005 sau la o alt„ dat„ ulterioar„ pe care
Banca o poate conveni, cu condi˛ia c„ totu∫i prevederile
acestui paragraf nu vor fi aplicate dac„ Œmprumutatul
demonstreaz„, Óntr-o manier„ satisf„c„toare pentru Banc„, c„
dispune de fonduri suficiente pentru Proiect din alte surse, Ón
termeni ∫i Ón condi˛ii conforme cu obliga˛iile asumate de
Œmprumutat prin acest acord.
b) (i) Sub rezerva subparagrafului (ii) al acestui paragraf:
(A) dreptul Œmprumutatului de a trage sumele din Ómprumutul
BEI va fi fost suspendat, anulat sau Óncetat, integral ori
par˛ial, potrivit termenilor Acordului de Ómprumut BEI; sau (B)
acest Ómprumut va fi devenit scadent ∫i pl„tibil Ónainte de
scaden˛a stabilit„ pentru acesta.
(ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf nu se va aplica
dac„ Œmprumutatul stabile∫te Óntr-o manier„ satisf„c„toare
pentru Banc„: (A) c„ acea suspendare, anulare, terminare sau
rambursare anticipat„ nu este determinat„ de neÓndeplinirea
de c„tre Œmprumutat a oric„reia dintre obliga˛iile asumate de
el prin acest acord; ∫i (B) fonduri suficiente pentru Proiect
sunt disponibile Œmprumutatului din alte surse Ón termeni ∫i Ón
condi˛ii corespunz„toare obliga˛iilor asumate de Œmprumutat
prin acest acord.
c) Manualul de operare va fi fost amendat, suspendat,
abrogat sau se va fi renun˛at la el f„r„ acordul prealabil al
B„ncii.
ARTICOLUL VI
Terminare

Sec˛iunea 6.01. 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 VII
Reprezentantul Œmprumutatului; adrese

Sec˛iunea 7.01. Ministrul finan˛elor publice al
Œmprumutatului este desemnat ca reprezentant al
Œmprumutatului Ón sensul sec˛iunii 11.03 din Condi˛iile generale.
Sec˛iunea 7.02. Urm„toarele adrese sunt specificate Ón
sensul sec˛iunii 11.01 din Condi˛iile generale:
Pentru Œmprumutat:
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, Rom‚nia
Telex: 11239
Fax: 401 312 6792
Pentru Banc„:
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Str. 1818 H, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresa telegrafic„: INTBAFRAD, Washington, D.C.
Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
Fax: (202) 477-6391
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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 Rom‚nia,
Ionel Popescu,
ministrul finan˛elor publice,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
Anand K. Seth,
director,
reprezentant autorizat
ANEXA Nr. 1
TRAGEREA

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

Suma alocat„
din Ómprumut
(exprimat„ Ón euro)

(1) Echipamente de comunica˛ii

13.500.000

(2) Bunuri (altele dec‚t echipamentele
de comunica˛ii)

40.850.000

(3) Servicii de consultan˛„ (inclusiv audit)

3.520.000

(4) Preg„tire
(5) SubÓmprumuturi Ón cadrul
p„r˛ii C.2 a Proiectului
(6) Lucr„ri
(7) Costuri opera˛ionale
(8) Nealocate

1.500.000
4.000.000

T O T A L:

830.000
800.000
100.000
65.100.000

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; ∫i
b) termenul cheltuieli locale Ónseamn„ cheltuieli Ón moneda
Œmprumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe
teritoriul Œmprumutatului;
c) termenul consultan˛i locali Ónseamn„ persoane fizice care
sunt cet„˛eni ai Œmprumutatului ∫i sunt reziden˛i pe teritoriul
Œmprumutatului din punct de vedere fiscal ∫i companii
Ónregistrate ca entit„˛i juridice rom‚ne conform legisla˛iei Ón
vigoare a Œmprumutatului; ∫i
d) termenul consultan˛i externi Ónseamn„ consultan˛i
individuali ∫i firme de consultan˛„, care nu sunt consultan˛i
locali conform defini˛iei de la subparagraful c) al acestui
paragraf; ∫i
e) termenul costuri opera˛ionale Ónseamn„ costuri
opera˛ionale suplimentare efectuate de UMP pentru
implementarea Proiectului, incluz‚nd salariile personalului (altul
dec‚t func˛ionarii publici), consumabile de birou, combustibil ∫i
asigurarea vehiculelor, cheltuieli pentru comunica˛ii ∫i cheltuieli
cu deplasarea personalului UMP.

%
din cheltuieli
care va fi finan˛at

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale
(costuri franco-uzina) ∫i 80% din costuri locale pentru alte
articole achizi˛ionate de pe plan local
100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri
franco-uzina) ∫i 80% din costuri locale pentru alte articole
achizi˛ionate de pe plan local
75% din cheltuieli efectuate de consultan˛i locali; ∫i 85% din
cheltuieli efectuate de consultan˛i externi
100% din cheltuieli externe ∫i 75% din cheltuieli locale
100%
80%
45%

3. F„r„ a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai
sus, nici o tragere nu va fi efectuat„: a) pentru pl„˛i efectuate
Ón cadrul categoriilor (1)—(7) prezentate Ón tabelul de la
paragraful 1 al acestei anexe, p‚n„ c‚nd comisionul la care
se face referire Ón sec˛iunea 2.04 a acordului nu va fi fost
pl„tit; ∫i b) pentru pl„˛i efectuate Ón cadrul categoriei (5), p‚n„
c‚nd Manualul de operare, satisf„c„tor pentru Banc„, nu a
fost aprobat de Œmprumutat ∫i Óntre MS ∫i un furnizor de
servicii de subÓmprumut nu a fost Óncheiat un acord de
administrare aferent unui fond pentru subÓmprumuturi, pentru
care Œmprumutatul a solicitat tragerea din contul de Ómprumut.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul Ómprumutului
s„ fie efectuate pe baza declara˛iilor de cheltuieli pentru
cheltuieli aferente: a) bunurilor ∫i lucr„rilor Ón cadrul
contractelor care cost„ mai pu˛in de 100.000 EUR echivalent
fiecare; b) lucr„rilor Ón cadrul contractelor care cost„ mai pu˛in
de 100.000 EUR echivalent fiecare; c) servicii de consultan˛„
Ón cadrul contractelor cu firme de consultan˛„, care cost„ mai
pu˛in de 100.000 EUR echivalent fiecare; d) servicii de
consultan˛„ Ón cadrul contractelor cu consultan˛i individuali,
care cost„ mai pu˛in de 50.000 EUR echivalent fiecare; ∫i e)
subÓmprumuturi, toate Ón conformitate cu termeni ∫i condi˛ii pe
care Banca le va fi specificat prin notificarea Œmprumutatului.
ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul constituie faza a doua a Programului
Œmprumutatului, care vizeaz„ reducerea mortalit„˛ii ∫i a mor˛ii
premature, asigurarea unui acces echitabil la serviciile de
s„n„tate ∫i Ómbun„t„˛irea eficien˛ei sectorului sanitar. Obiectivul
Proiectului este de a asigura servicii mai accesibile, de calitate
Ómbun„t„˛it„ ∫i cu rezultate medicale Ómbun„t„˛ite pentru

persoanele care necesit„ asisten˛„ maternal„ ∫i neonatal„,
asisten˛„ medical„ de urgen˛„ ∫i asisten˛„ medical„ primar„ Ón
mediul rural.
Proiectul cuprinde urm„toarele p„r˛i, sub rezerva acelor
modific„ri pe care Œmprumutatul ∫i Banca le pot conveni
periodic pentru a realiza aceste obiective:
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Partea A. Asisten˛„ medical„ maternal„ ∫i neonatal„
Reabilitarea maternit„˛ilor ∫i a unit„˛ilor de asisten˛„
medical„ neonatal„ ∫i asigurarea de echipamente medicale,
asisten˛„ tehnic„ ∫i preg„tire a personalului Ón asigurarea de
servicii moderne de obstetric„, ginecologie ∫i neonatologie
Partea B. Servicii medicale de urgen˛„
1. Modernizarea camerelor de urgen˛„ Ón spitalele
selectate, prin asigurarea de lucr„ri, echipamente medicale ∫i
alte echipamente ∫i preg„tire
2. Modernizarea ∫i implementarea capacit„˛ii sistemului de
comunica˛ii integrat automat medical de urgen˛„, inclusiv Ón
departamentele de urgen˛„ din spitale
Partea C. Asisten˛„ medical„ primar„ ∫i servicii medicale
Ón mediul rural
1. Asigurarea de lucr„ri, mobilier, echipamente medicale ∫i
alte echipamente, de asisten˛„ tehnic„ ∫i preg„tire pentru
Ónfiin˛area de CSMF Ón jude˛ele selectate

2. Acordarea de subÓmprumuturi beneficiarilor eligibili,
pentru subproiectele necesare Ómbun„t„˛irii practicii medicilor
de familie, ∫i asigurarea de preg„tire
Partea D. Conturile na˛ionale de s„n„tate ∫i planificarea
1. Œnt„rirea capacit„˛ii MS pentru dezvoltarea de conturi
na˛ionale de s„n„tate
2. Œnt„rirea capacit„˛ii MS, a direc˛iilor jude˛ene de s„n„tate
public„ ∫i a spitalelor, pentru elaborarea de propuneri
financiare pentru proiecte ∫i programe Ón sectorul sanitar
Partea E. Managementul Proiectului
Asigurarea de asisten˛„ tehnic„, de preg„tire ∫i bunuri,
inclusiv vehicule, ∫i costuri opera˛ionale pentru a sprijini MS ∫i
UMP Ón managementul ∫i implementarea Proiectului.
Se a∫teapt„ ca Proiectul s„ fie finalizat p‚n„ la data de
30 iunie 2009.
ANEXA Nr. 3

GRAFICUL DE RAMBURSARE
Plata ratelor de capital
(exprimate Ón euro)*)

Data scaden˛ei

La fiecare dat„ de 15 februarie ∫i 15 august,
Óncep‚nd cu 15 august 2010
p‚n„ la 15 august 2021
∫i la 15 februarie 2022

2.715.000
2.655.000

*) Cifrele din aceast„ coloan„ reprezint„ suma Ón euro care va fi rambursat„, cu excep˛ia
celor prev„zute Ón sec˛iunea 4.04 (d) din Condi˛iile generale.
ANEXA Nr. 4
ACHIZIﬁIILE

Sec˛iunea 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.
Sec˛iunea 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˛ie competitiv„ na˛ional„. Bunurile ce se estimeaz„
c„ vor costa mai pu˛in de 300.000 EUR echivalent pe contract
∫i lucr„rile ce se estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de
3.000.000 EUR echivalent pe contract pot fi achizi˛ionate Ón
cadrul contractelor adjudecate pe baza licita˛iei competitive
na˛ionale, potrivit prevederilor paragrafelor 3.3 ∫i 3.4 din Liniile
directoare pentru achizi˛ii;
2. cump„rare. Bunurile ce se estimeaz„ c„ vor costa mai
pu˛in de 80.000 EUR echivalent pe contract ∫i lucr„rile ce se
estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de 80.000 EUR echivalent
pe contract pot fi achizi˛ionate prin contracte adjudecate pe
baz„ de cump„rare;

3. contractare direct„. Bunurile despre care Banca convine c„
Óndeplinesc condi˛iile pentru contractare direct„ pot fi achizi˛ionate
Ón conformitate cu prevederile acestei metode de achizi˛ie;
4. participarea comunit„˛ii. Bunurile, lucr„rile ∫i serviciile
care vor fi finan˛ate din subÓmprumuturi, conform p„r˛ii C.2 a
Proiectului, pot fi achizi˛ionate Ón conformitate cu
paragraful 3.17 din Liniile directoare pentru achizi˛ii ∫i cu
procedurile prev„zute Ón Manualul de operare.
Sec˛iunea III. Metode specifice de achizi˛ie a serviciilor de
consultan˛„
A. Selectarea pe baza calit„˛ii ∫i costului. 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 EUR
echivalent pe contract poate cuprinde Ón totalitate consultan˛i
locali.
B. Alte proceduri:
1. 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˛„;
2. selectarea pe baza calific„rii consultan˛ilor. Serviciile ce
se estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de 200.000 EUR
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˛„;
3. 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
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prevederile paragrafelor 3.9—3.13 din Liniile directoare pentru
servicii de consultan˛„;
4. consultan˛i individuali. Serviciile pentru activit„˛i Ón
leg„tur„ cu care Banca convine 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 servicii de
consultan˛„, aceste contracte pot fi adjudecate consultan˛ilor
pe baz„ de surs„ unic„.
Sec˛iunea IV. Analiza B„ncii privind decizia de achizi˛ie
Cu excep˛ia cazului Ón care Banca va stabili altfel prin
notificarea Imprumutatului, urm„toarele contracte vor fi supuse
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analizei prealabile a B„ncii: a) fiecare contract de bunuri,
lucr„ri ∫i servicii (altele dec‚t servicii de consultan˛„)
achizi˛ionate pe baz„ de licita˛ie competitiv„ interna˛ional„ sau
de contractare direct„; b) primele dou„ contracte de bunuri ∫i
primele dou„ contracte de lucr„ri achizi˛ionate pe baz„ de
licita˛ie competitiv„ na˛ional„; c) primele dou„ contracte
achizi˛ionate pe baz„ de cump„rare; ∫i d) fiecare contract
pentru servicii de consultan˛„ prestate de o firm„, ce se
estimeaz„ c„ va costa mai mult de echivalentul a 100.000 EUR
inclusiv, sau pentru consultan˛i individuali, ce se estimeaz„ c„
va costa mai mult de echivalentul a 50.000 EUR inclusiv.
Toate celelalte contracte vor fi supuse analizei ulterioare a
B„ncii.
ANEXA Nr. 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

1. Œmprumutatul va delega MS responsabilitatea pentru
implementarea Proiectului care:
a) va men˛ine UMP cu acel personal ∫i acele resurse
care vor fi necesare UMP pentru realizarea sarcinilor privind
managementul general ∫i implementarea Proiectului;
b) p‚n„ la data de 31 mai 2005 va Ónfiin˛a c‚te o unitate
Ón fiecare dintre cele opt direc˛ii jude˛ene de s„n„tate public„,
pentru a sprijini VMP Ón implementarea activit„˛ilor Proiectului
la nivel local; ∫i
c) p‚n„ la data de 31 mai 2005 va Ónfiin˛a comitete
directoare ale Proiectului pentru fiecare parte a proiectului,
cuprinz‚nd directori generali din MS ∫i din alte institu˛ii, care
vor fi Óns„rcinate cu asigurarea asisten˛ei ∫i a sprijinului
general pentru activit„˛ile Proiectului.
2. Œn scopul realiz„rii p„r˛ii C.2 a Proiectului, Œmprumutatul,
prin MS:
a) p‚n„ la data de 30 septembrie 2005, va Ónfiin˛a Ón
cadrul MS un comitet de evaluare pentru evaluarea ∫i
selectarea subproiectelor ∫i a beneficiarilor eligibili, conform
procedurilor stabilite Ón Manualul de operare;
b) va selecta furnizorii de servicii de subÓmprumut, Ón
conformitate cu criteriile de eligibilitate ∫i procedurile prezentate
Ón Manualul de operare ∫i cu prevederile sec˛iunii III.A a
anexei nr. 4 la acest acord;
c) va autoriza fiecare furnizor de servicii de subÓmprumut
selectat s„ stabileasc„ un fond revolving pentru acordarea de
subÓmprumuturi, conform p„r˛ii C.2 a Proiectului (Fondul pentru
subÓmprumuturi), fond care va fi realimentat prin trageri
periodice din contul de Ómprumut, Ón conformitate cu termenii
∫i procedurile stabilite Ón Manualul de operare;
d) va Óncheia un acord de administrare cu fiecare furnizor
de servicii de subÓmprumut, conform termenilor ∫i condi˛iilor
stabilite Ón Manualul de operare care va fi fost aprobat de
Banc„;

e) va determina fiecare furnizor de servicii de subÓmprumut
s„ acorde subÓmprumuturi beneficiarilor selecta˛i, pe baza unui
acord de subÓmprumut, care se va Óncheia Óntre furnizorul de
servicii de subÓmprumut respectiv ∫i un beneficiar, Ón termenii
∫i Ón condi˛iile stabilite Ón Manualul de operare;
f) nu va amenda, abroga sau rezilia nici una dintre
prevederile Manualului de operare f„r„ acordul prealabil al
B„ncii.
3. Œmprumutatul, prin MS, va asigura c„ toate m„surile
necesare pentru realizarea Planului de management privind
mediul vor fi luate Ón timp util.
4. Œmprumutatul, ac˛ion‚nd prin MS:
a) va men˛ine politici ∫i proceduri adecvate care s„-i
permit„ acestuia s„ monitorizeze ∫i s„ evalueze permanent, Ón
conformitate cu indicatori acceptabili B„ncii, realizarea
Proiectului ∫i Óndeplinirea obiectivelor acestuia;
b) va Óntocmi, conform termenilor de referin˛„ satisf„c„tori
pentru Banc„, ∫i va transmite B„ncii, la data de 31 martie
2007 sau Ón jurul acestei date, un raport care integreaz„
rezultatele activit„˛ilor de monitorizare ∫i evaluare, efectuate,
conform paragrafului a) al acestei sec˛iuni, privind progresul
ob˛inut Ón realizarea Proiectului pe parcursul perioadei
anterioare datei respectivului raport, ∫i stabile∫te m„suri
recomandate pentru a asigura realizarea eficient„ a Proiectului
∫i Óndeplinirea obiectivelor acestuia pe perioada care urmeaz„
acestei date; ∫i
c) va analiza Ómpreun„ cu Banca, p‚n„ la data de
30 iunie 2007 sau la o dat„ ulterioar„ pe care o va solicita
Banca, raportul la care se face referire la paragraful b) al
acestei sec˛iuni ∫i dup„ aceea va lua toate m„surile necesare
pentru a asigura finalizarea eficient„ a Proiectului ∫i realizarea
obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor ∫i recomand„rilor
raportului men˛ionat ∫i punctului de vedere al B„ncii Ón
aceast„ privin˛„.
ANEXA Nr. 6

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul categorii eligibile Ónseamn„ categoriile (1)—(7)
stabilite Ón tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest
acord;
b) termenul cheltuieli eligibile Ónseamn„ cheltuielile legate
de costurile rezonabile ale bunurilor, lucr„rilor, serviciilor ∫i
subÓmprumuturilor necesare Proiectului ∫i care vor fi finan˛ate
din sumele Ómprumutului alocate periodic categoriilor eligibile Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; ∫i
c) termenul aloca˛ia autorizat„ Ónseamn„ suma de
2.000.000 EUR aferent„ contului special, care va fi tras„ din
contul de Ómprumut ∫i depus„ Ón contul special Ón conformitate
cu paragraful 3 a) al acestei anexe.
2. Pl„˛ile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru
cheltuieli eligibile, Ón conformitate cu prevederile acestei anexe.
3. Dup„ ce Banca a primit dovezi satisf„c„toare pentru ea
c„ a fost deschis contul special Ón mod corespunz„tor,

tragerile aloca˛iei autorizate ∫i tragerile ulterioare pentru
realimentarea contului special vor fi efectuate dup„ cum
urmeaz„:
a) Pentru tragerile aloca˛iei autorizate, Œmprumutatul va
transmite B„ncii o cerere sau cereri pentru depunerea Ón
contul special a unei sume ori a unor sume care nu vor
dep„∫i suma total„ a aloca˛iei autorizate. Pe baza acestei
cereri sau acestor cereri, Banca, Ón numele Œmprumutatului, va
trage din contul Ómprumutului ∫i va depune Ón contul special
acea sum„ sau sume pe care Œmprumutatul o va fi cerut.
b) (i) Pentru realimentarea contului special, Œmprumutatul
va transmite B„ncii cereri pentru depunerea Ón contul
special la intervalele pe care le va specifica Banca.
(ii) Anterior sau Ón acela∫i timp cu fiecare dintre aceste
cereri, Œmprumutatul 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„
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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 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
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
documentele men˛ionate ∫i alte eviden˛e.
4. Pentru fiecare plat„ efectuat„ de Œmprumutat din contul
special, Œmprumutatul 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
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;
b) dac„ Œmprumutatul 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 solicitate s„ fie transmise B„ncii Ón conformitate cu
sec˛iunea men˛ionat„, referitoare la auditul Ónregistr„rilor ∫i
conturilor pentru contul special;
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, 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, 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 depozit Ón contul
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 contul 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, imediat dup„ notificarea B„ncii: (A) va
transmite eviden˛ele suplimentare pe care Banca le poate
solicita; sau (B) va depune Ón contul special (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 contul special, p‚n„ c‚nd
Œmprumutatul 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 contul special nu va fi necesar„ pentru
acoperirea pl„˛ilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile,
Œmprumutatul, imediat dup„ notificarea B„ncii, va restitui B„ncii
suma r„mas„.
c) Œmprumutatul poate returna B„ncii, dup„ notificarea
acesteia, toate fondurile sau orice parte a fondurilor aflate Ón
depozit Ón contul special.
d) Restituirile c„tre Banc„ efectuate conform paragrafelor
6a), 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
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, destinat finan˛„rii Proiectului
privind reforma sectorului sanitar — faza a II-a, 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„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru
ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare, destinat finan˛„rii Proiectului privind

reforma sectorului sanitar — faza a II-a, semnat la
Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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