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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
privind reglementarea unor m„suri financiare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
CAPITOLUL I
Reglement„ri ale unor opera˛iuni financiare ∫i fiscale
SECﬁIUNEA 1
Contribu˛ia asupra produc˛iei de zah„r ∫i izoglucoz„

Art. 1. — Œncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„ se instituie obliga˛ia pl„˛ii contribu˛iei

pentru produc˛ia de zah„r ∫i a contribu˛iei pentru produc˛ia
de izoglucoz„, realizate Ón cadrul cotelor alocate Rom‚niei
de c„tre Uniunea European„, contribu˛ii care se fac venit
la bugetul de stat ∫i vor fi virate Sistemului de resurse
proprii tradi˛ionale ale Uniunii Europene.
Art. 2. — Procedura de plat„ c„tre Sistemul de resurse
proprii tradi˛ionale ale Uniunii Europene, stabilirea
contribuabililor pentru contribu˛ia de zah„r ∫i izoglucoz„,
alocarea cotelor de produc˛ie de zah„r ∫i izoglucoz„,
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stabilirea cotei contribu˛iei ∫i a termenelor de plat„, precum
∫i calculul, controlul ∫i colectarea acestor contribu˛ii se
stabilesc prin lege.

dup„ aceast„ dat„ urm‚nd s„ curg„ un nou termen de
prescrip˛ie.

SECﬁIUNEA a 2-a

Reglement„ri privind Ómprumutul extern contractat
de Ministerul S„n„t„˛ii cu garan˛ia statului Ón vederea
consolid„rii, moderniz„rii ∫i dot„rii Spitalului Clinic Col˛ea
∫i refacerii Bisericii Col˛ea

SECﬁIUNEA a 4-a
Recuperarea debitelor rezultate din plata de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice a ratelor de capital, a dob‚nzilor,
comisioanelor ∫i a altor costuri aferente, precum
∫i a comisioanelor restante la fondul de risc, dob‚nzilor
∫i penalit„˛ilor de Ónt‚rziere aferente acestora

Art. 3. — (1) Sumele pl„tite la scaden˛e de Ministerul
Finan˛elor Publice, Ón calitate de garant sau Ómprumutat, Ón
contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate
de stat sau de credite externe contractate de stat ∫i
subÓmprumutate ca urmare a lipsei disponibilit„˛ilor
financiare ale acestora, reprezent‚nd rate de capital,
dob‚nzi, comisioane ∫i alte costuri, precum ∫i comisioanele
datorate ∫i neachitate la fondul de risc de c„tre ace∫tia,
dob‚nzile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere aferente acestora se
recupereaz„ de c„tre organele fiscale Ón a c„ror raz„
teritorial„ Ó∫i au domiciliul fiscal beneficiarii, Ón baza
Ónscrisurilor Óntocmite de direc˛iile de specialitate din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice, prin care se individualizeaz„
sumele de recuperat.
(2) Procedura de recuperare a sumelor prev„zute la
alin. (1) se stabile∫te prin ordin al ministrului finan˛elor
publice.
(3) Termenele de prescrip˛ie a dreptului de a cere
executarea silit„ a obliga˛iilor prev„zute Ón prezentul articol
se Óntrerup la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e, dup„ aceast„ dat„ urm‚nd s„ curg„ un nou
termen de prescrip˛ie.
(4) Crean˛ele preluate de la Ministerul Finan˛elor Publice
de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Ón
temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea
unor m„suri pentru diminuarea datoriei publice, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2002, ∫i al
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 42/2003 privind
preluarea de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare a crean˛ei statului provenite din executarea
garan˛iei emise pentru Ómprumutul extern acordat Societ„˛ii
Na˛ionale îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A., aprobat„ prin
Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului Ón temeiul actelor normative
men˛ionate anterior.
SECﬁIUNEA a 3-a
Recuperarea crean˛elor rezultate din contravaloarea Ón lei
a ajutoarelor economice externe nerambursabile

Art. 4. — (1) Recuperarea crean˛elor rezultate din
contravaloarea Ón lei a importurilor efectuate din ajutoare
economice nerambursabile, oferite Guvernului Rom‚niei de
donatori externi, Ón baza unor acorduri bilaterale, datorat„
Fondului de contrapartid„ de c„tre beneficiarii acestora, se
realizeaz„ prin intermediul organelor fiscale Ón a c„ror raz„
teritorial„ Ó∫i au domiciliul fiscal beneficiarii.
(2) Œn acest scop Ministerul Finan˛elor Publice, Ón
calitate de gestionar al Fondului de contrapartid„, conform
Hot„r‚rii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea,
administrarea ∫i utilizarea Fondului de contrapartid„, solicit„
organelor fiscale competente efectuarea unor ac˛iuni de
control la beneficiarii sumelor prev„zute la alin. (1), afla˛i
Ón eviden˛a direc˛iei de specialitate din minister.
(3) Procedura de recuperare a sumelor prev„zute la
alin. (1) se stabile∫te prin ordin al ministrului finan˛elor
publice.
(4) Termenele de prescrip˛ie a dreptului de a cere
executarea silit„ a obliga˛iilor prev„zute Ón prezentul articol
se Óntrerup la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e,

Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Ministerul
S„n„t„˛ii sunt autorizate s„ finalizeze documenta˛iile
aferente Ómprumutului extern contractat Ón condi˛iile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei
achizi˛ii publice dintr-o singur„ surs„ de c„tre Ministerul
S„n„t„˛ii, Ón vederea consolid„rii, moderniz„rii ∫i dot„rii
Spitalului Clinic Col˛ea ∫i refacerii Bisericii Col˛ea ∫i pentru
aprobarea garant„rii de c„tre Ministerul Finan˛elor a unui
credit extern pentru realizarea acesteia, cu modific„rile
ulterioare.
Art. 6. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul S„n„t„˛ii s„
pl„teasc„ trimestrial Ón favoarea B„ncii Volksbank
comisioane bancare Ón echivalentul Ón lei al sumei de
200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 ∫i p‚n„ la
utilizarea Ón cursul anului 2005 a echivalentului Ón lei al
sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.
(2) Sumele prev„zute la alin. (1) se asigur„ din bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, capitolul
îS„n„tate“, titlul 84 îRamburs„ri de credite, pl„˛i de
dob‚nzi ∫i comisioane credite“.
CAPITOLUL II
Modificarea, completarea, suspendarea ∫i abrogarea
unor acte normative Ón domeniul financiar
SECﬁIUNEA 1
Modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999
cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
Rom‚niei de c„tre Comunitatea European„,
precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente

Art. I. — Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate Rom‚niei de c„tre
Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor de
cofinan˛are aferente acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobat„
prin Legea nr. 22/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
repartizeze ∫i s„ introduc„ Ón bugetele ordonatorilor
principali de credite modific„rile determinate de utilizarea
sumelor prev„zute la alin. (1) ∫i (1 1 ), precum ∫i s„
efectueze, dup„ caz, pl„˛i direct din aceast„ pozi˛ie de
cheltuieli.“
SECﬁIUNEA a 2-a
Completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 249/2000
privind constituirea ∫i utilizarea Fondului special
pentru produse petroliere

Art. II. — La articolul 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea ∫i utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 647 din
12 decembrie 2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 382/2002, dup„ litera a) se introduce o
nou„ liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins:
îa1) sumele constituite Ón Fondul special pentru produse
petroliere, r„mase dup„ stingerea datoriei publice prev„zute
la lit. a), se utilizeaz„ pentru diminuarea datoriei publice
interne, p‚n„ la inciden˛a echivalentului Ón lei al sumei de
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507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar
valabil la data pl„˛ii;“.
SECﬁIUNEA a 3-a
Modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2001
privind unele m„suri pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale
Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A. Gala˛i

Art. III. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 119/2001 privind unele m„suri pentru privatizarea
Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A.
Gala˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 122/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 se abrog„.
2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dob‚nzile ∫i
comisioanele pl„tite de Ministerul Finan˛elor Publice Ón
cadrul creditelor externe contractate cu garan˛ia statului de
c„tre societate, aceasta va pl„ti Ministerului Finan˛elor
Publice, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005, o dob‚nd„
anual„ de 7,24% plus o marj„ de 1% aplicat„ la aceste
sume. La suma rezultat„ prin aplicarea dob‚nzii anuale de
7,24 % plus o marj„ de 1%, se va aplica ∫i rata dob‚nzii
de referin˛„ a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei potrivit art. 4
din anexa la Ordinul Consiliului Concuren˛ei nr. 51/2005
pentru punerea Ón aplicare a Instruc˛iunilor privind rata
dob‚nzii aplicate Ón cazul recuper„rii sau ramburs„rii
ajutorului de stat ilegal ∫i a celui interzis.“
3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Œn cazul Ón care societatea nu respect„ oricare
dintre termenele de plat„ prev„zute Ón acordurile de
e∫alonare care au fost Óncheiate conform alin. (2), aceasta
este obligat„ la plata accesoriilor, de la data scaden˛ei
p‚n„ la plata integral„ a debitului, conform Ordonan˛ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
SECﬁIUNEA a 4-a
Modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ∫i utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului

Art. IV. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ∫i utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 201/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 7 alineatul (2), se abrog„ litera d).
2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Nivelul ratei dob‚nzii aferente Ómprumuturilor
prev„zute la alin. (2) lit. b) se stabile∫te prin conven˛ii.
Pentru plasamentele prev„zute la alin. (2) lit. c) nivelul
ratei dob‚nzii se stabile∫te Ón condi˛ii de maxim„ eficien˛„
pentru stat.“
3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pentru sumele p„strate Ón conturi deschise la
Trezoreria Statului operatorii economici ∫i institu˛iile publice
finan˛ate integral din venituri proprii beneficiaz„ de
dob‚nd„. Pentru opera˛iunile de pl„˛i dispuse din conturile
purt„toare de dob‚nd„, deschise la Trezoreria Statului pe
numele operatorilor economici ∫i al institu˛iilor publice
finan˛ate integral din venituri proprii, derulate prin
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intermediul sistemelor de decontare a pl„˛ilor de mic„ ∫i
mare valoare Ón rela˛ia cu institu˛iile de credit, se percep
comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei
Statului. Cuantumul acestora se stabile∫te prin ordin al
ministrului finan˛elor publice la nivelul comisioanelor pl„tite
de Trezoreria Statului c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
∫i/sau agentul s„u mandatat pentru administrarea sistemului
de pl„˛i ∫i se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.“
4. Dup„ alineatul (5) al articolului 10 se introduce un
nou alineat, alineatul (6), cu urm„torul cuprins:
î(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la
solicitarea institu˛iilor de credit, operatorilor economici ∫i
institu˛iilor publice finan˛ate integral din venituri proprii se
percep comisioane care constituie venituri ale bugetului
Trezoreriei Statului. Natura ∫i nivelul comisioanelor se
stabilesc prin ordin al ministrului finan˛elor publice ∫i se
aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.“
5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o nou„
liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins:
îc1) comisioane percepute pentru opera˛iunile ∫i serviciile
prestate de c„tre Trezoreria Statului;“.
SECﬁIUNEA a 5-a
Completarea Legii nr. 297/2004 privind pia˛a de capital

Art. V. — Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 571
din 29 iunie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolului 286 se introduce un nou articol,
articolul 2861, cu urm„torul cuprins:
îArt. 286 1. — (1) Orice persoan„ poate dob‚ndi cu
orice titlu sau poate de˛ine ac˛iuni emise de c„tre
societ„˛ile de investi˛ii financiare rezultate din transformarea
fondurilor propriet„˛ii private, p‚n„ Ón limita de 1% din
capitalul social al societ„˛ilor de investi˛ii financiare.
(2) Exerci˛iul dreptului de vot este suspendat pentru
ac˛iunile de˛inute de ac˛ionari care dep„∫esc limita
prev„zut„ la alin. (1).
(3) Œn termen de 3 luni de la data dep„∫irii limitei de
1% din capitalul social al societ„˛ilor de investi˛ii financiare,
ac˛ionarii afla˛i Ón aceast„ situa˛ie sunt obliga˛i s„ v‚nd„
ac˛iunile care dep„∫esc limita de de˛inere. C.N.V.M. va
emite reglement„ri privind aplicarea prezentului articol.“
2. Societ„˛ile de investi˛ii financiare vor lua m„suri de
modificare a statutelor sau a actelor constitutive, dup„
caz, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e, Ón sensul elimin„rii oric„ror prevederi
contrare dispozi˛iilor art. 286 1 din Legea nr. 297/2004
privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Œn cazul Ón care societ„˛ile de investi˛ii
financiare nu efectueaz„ modific„rile Ón termen de 60 de
zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e,
statutele sau actele constitutive se consider„ modificate
de drept, Ón sensul respect„rii limitei de 1% din capitalul
social.
SECﬁIUNEA a 6-a
Suspendarea aplic„rii unor dispozi˛ii legale

Art. VI. — (1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49
din Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile
ulterioare, se suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2006.
(2) Pe perioada suspend„rii, din bugetul de stat se
aloc„ fonduri pentru ac˛iuni de cercetare-dezvoltare ∫i
inovare, finan˛ate pe baz„ de programe, precum ∫i pentru
celelalte cheltuieli, stabilite Ón condi˛iile legii, asigur‚ndu-se
o cre∫tere a acestora.
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SECﬁIUNEA a 7-a
Abrog„ri ale unor dispozi˛ii legale

Art. VII. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e se abrog„:
a) sec˛iunea a 11-a îReglement„ri privind emiterea
scrisorilor de confort“, art. XIII din Ordonan˛a Guvernului
nr. 86/2003 privind unele reglement„ri Ón domeniul financiar,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 624
din 31 august 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 609/2003, cu modific„rile ulterioare;
b) alin. (3) al art. 13 din cap. I sec˛iunea a 6-a
îReglement„ri privind finan˛area programelor, proiectelor ∫i
ac˛iunilor culturale, Ón condi˛ii de transparen˛„ ∫i

competitivitate“ din Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2005
privind reglementarea unor m„suri financiare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 96 din
28 ianuarie 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 146/2005.
SECﬁIUNEA a 8-a
Dispozi˛ii finale

Art. VIII. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 41.
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achizi˛ion„rii de calculatoare ∫i pentru modificarea anexelor nr. 3 ∫i 4 la Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Ón vederea stimul„rii
achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind
acordarea unui ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Dispozi˛iile pct. 10—15 din anexa nr. 1 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea
Calendarului de desf„∫urare Ón anul 2005 a procedurii de
atribuire a ajutorului financiar Ón vederea stimul„rii
achizi˛ion„rii de calculatoare ∫i pentru modificarea anexelor
nr. 3 ∫i 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Ón
vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 415 din 17 mai
2005, se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu dispozi˛iile anexei
nr. 1 care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Anexele nr. 3 ∫i 4 la Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de
calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.294/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu
anexele nr. 2 ∫i 3 care fac parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. III. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
dispozi˛iile art. II ∫i ale anexelor nr. 2 ∫i 3 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de
desf„∫urare Ón anul 2005 a procedurii de atribuire a
ajutorului financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de
calculatoare ∫i pentru modificarea anexelor nr. 3 ∫i 4 la
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar Ón vederea stimul„rii
achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.294/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 415 din 17 mai 2005, se abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iilor,
Florin Bejan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 770.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 677/28.VII.2005

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 385/2005)
CALENDARUL

pentru acordarea ajutorului financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare Ón anul 2005
Etapa

Activitatea

Termen/Interval

10. Eliberarea bonurilor valorice
11. Achizi˛ionarea de calculatoare
12. Depunerea copiilor de pe facturi ∫i de pe procesele-verbale de predare-primire
de c„tre beneficiari elevi ∫i studen˛i
13. Depunerea de c„tre agen˛ii economici a bonurilor valorice, a copiilor
de pe facturi ∫i de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare
la comisia jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv la comisiile
din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior; Ónregistrarea agen˛ilor economici
pe portalul dedicat
14. Afi∫area ∫i actualizarea listei cu agen˛ii economici Ónregistra˛i, Ómpreun„
cu num„rul de cereri primite
15. Decontarea c„tre agen˛ii economici

4 — 20 iulie 2005
5 iulie — 5 septembrie 2005
6 iulie — 12 septembrie 2005
6 iulie — 12 septembrie 2005

6 iulie — 15 septembrie 2005
20 iulie — 4 octombrie 2005
ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004

MODELUL

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar Ón vederea achizi˛ion„rii de calculatoare**)

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2005, este pe nuan˛e de verde.
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004
LISTA

beneficiarilor ajutorului financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I
— model —
Nr.
crt.

Beneficiar (p„rinte, tutore — Ón cazul minorilor)
Numele solicitantului major
care a depus cererea

Jude˛
Ónscriere

Localitatea

Numele unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt

Minorul pentru care
s-a solicitat ajutorul
Numele elevului
minor reprezentat

1.
2.
3.
4.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Marghita ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Marghita, jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Marghita ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita,
jude˛ul Bihor.

Art. 2. — Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale va folosi Ón
continuare construc˛iile ∫i terenul aferent acestora, prin
structura militar„ existent„, p‚n„ la desfiin˛area complet„ a
acesteia.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 782.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Marghita, jude˛ul Bihor, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita
Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Municipiul Marghita,

Statul rom‚n —

Municipiul Marghita,

— imobil 3.114;

Suprafa˛a construit„ = 12.249 m2

Str. Eroilor nr. 7,
jude˛ul Bihor

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

jude˛ul Bihor,
Consiliul Local al

— cod 8.29.09;
— nr. M.F. 106.705.

Suprafa˛a desf„∫urat„ = 12.249 m2
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv

Municipiul Marghita,

Statul rom‚n —

Municipiului Marghita
Municipiul Marghita,

— imobil 3.115;

construc˛iile = 110.860 m2
Suprafa˛a total„ a terenului =

jude˛ul Bihor

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

jude˛ul Bihor,
Consiliul Local al
Municipiului Marghita

— cod 8.29.09;
— nr. M.F. 106.706.

707.000 m2

Municipiul Marghita,

Statul rom‚n —

Municipiul Marghita,

— imobil 3.143;

Suprafa˛a construit„ = 2.266 m2

Str. Eroilor nr. 7,
jude˛ul Bihor

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

jude˛ul Bihor,
Consiliul Local al

— cod 8.29.09;
— nr. M.F. 106.707.

Suprafa˛a desf„∫urat„ = 2.266 m2
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv

Municipiului Marghita

Caracteristicile tehnice ale imobilului

construc˛iile = 170.000 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii
echipamentelor sub presiune transportabile noi, reevaluarea conformit„˛ii ∫i inspec˛iile periodice
ale echipamentelor sub presiune transportabile existente ∫i func˛ia de supraveghere
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 alin. (1) ∫i ale art. 20 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 941/2003 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i utilizare repetat„ a echipamentelor sub presiune transportabile, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Lista organismelor recunoscute
care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii echipamentelor sub
presiune transportabile noi, reevaluarea conformit„˛ii ∫i
inspec˛iile periodice ale echipamentelor sub presiune
transportabile existente ∫i func˛ia de supraveghere,

prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin este valabil p‚n„ la data de
1 ianuarie 2007 ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 18 iulie 2005.
Nr. 408.
ANEX√
LISTA

organismelor recunoscute care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii echipamentelor sub presiune transportabile noi,
reevaluarea conformit„˛ii ∫i inspec˛iile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente
∫i func˛ia de supraveghere
Denumirea ∫i adresa
organismului

Societatea Comercial„
ISCIR CERT — S.A.,
str. Sf. Elefterie nr. 47—49,
parter, sectorul 1, Bucure∫ti

Nr. de
identificare
Produsul/grupa
Ón Registrul
de produse care
organismelor va fi evaluat/evaluat„
recunoscute

02

Echipamente
sub presiune
transportabile

Procedura de evaluare/sarcini specifice

Hot„r‚rea
Guvernului
nr. 941/2003

— Controlul intern al produc˛iei — modul A
Anexa nr. 2
— Examinarea EC de tip — modul B
— Examinarea EC a proiectului — modul B1
— Conformitatea cu tipul — modul C1
— Asigurarea calit„˛ii produc˛iei — modul D
— Asigurarea calit„˛ii produc˛iei — modul D1
— Asigurarea calit„˛ii produsului — modul E
— Asigurarea calit„˛ii produsului — modul E1
— Verificarea produsului — modul F
— Verificarea EC a unit„˛ii de produs — modul G
— Asigurarea total„ a calit„˛ii — modul H
— Asigurarea total„ a calit„˛ii, cu examinarea proiectului
∫i supravegherea special„ a Óncerc„rii finale — modul H1

MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asisten˛„ medical„ de urgen˛„
prespitaliceasc„ ∫i de transport sanitar, elaborate Ón aplicarea prevederilor Ordinului ministrului
s„n„t„˛ii nr. 270/2004 privind asisten˛a medical„ de urgen˛„ prespitaliceasc„
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 alin. (1)—(3) din Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 270/2004 privind asisten˛a
medical„ de urgen˛„ prespitaliceasc„,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale de asisten˛„ medical„, structuri sanitare ∫i salarizare nr. M.C. 9.075/2005,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.333/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a
furnizorilor de servicii de asisten˛„ medical„ de urgen˛„
prespitaliceasc„ ∫i de transport sanitar, elaborate Ón
aplicarea prevederilor Ordinului ministrului s„n„t„˛ii
nr. 270/2004 privind asisten˛a medical„ de urgen˛„
prespitaliceasc„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 997 din 29 octombrie 2004, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — To˛i furnizorii de servicii medicale de urgen˛„
prespitaliceasc„ ∫i de transport sanitar din Rom‚nia sunt

obliga˛i s„ ob˛in„ autoriza˛ia de func˛ionare, eliberat„ de
c„tre direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, p‚n„ la data de 31 ianuarie 2006.“
2. Alineatul (4) al articolului 4 din anex„ va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Œn situa˛ia Ón care activitatea a fost Ónceput„,
evaluarea ∫i autorizarea se efectueaz„ p‚n„ la data de
31 ianuarie 2006.“
Art. II. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.333/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezentul ordin, va fi
republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Bucure∫ti, 22 iulie 2005.
Nr. 805.
MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 183/2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare, a organigramei
∫i a componen˛ei Consiliului ∫tiin˛ific al Agen˛iei Na˛ionale de Transplant
Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 79/2004 pentru Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale de Transplant,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 588/2004, ale Legii nr. 100/1998 privind asisten˛a de s„n„tate public„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Agen˛iei Na˛ionale de Transplant nr. M.C. 9.238/2005,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 183/2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare, a
organigramei ∫i a componen˛ei Consiliului ∫tiin˛ific al Agen˛iei
Na˛ionale de Transplant, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 din anexa nr. 1 va avea urm„torul cuprins:
îAgen˛ia Na˛ional„ de Transplant are sediul central Ón
municipiul Bucure∫ti, Ón cadrul Institutului Na˛ional de
Hematologie Transfuzional„ «Prof. dr. C.T. Nicolau»
Bucure∫ti, str. C. Caraca∫ nr. 2—8, sectorul 1.“
2. Alineatul (1) al articolului 22 din Anexa nr. 1 va avea
urm„torul cuprins:
îConsiliul ∫tiin˛ific al Agen˛iei Na˛ionale de Transplant
este format din 33 de membri, personalit„˛i recunoscute Ón
domeniul activit„˛ii de transplant, care nu au calitatea de
angajat al Agen˛iei Na˛ionale de Transplant. Componen˛a
consiliului ∫tiin˛ific este stabilit„ Ón anexa nr. 3. Directorul

executiv al Agen˛iei Na˛ionale de Transplant este membru
de drept al consiliului ∫tiin˛ific.“
3. Anexa nr. 3 se completeaz„ cu urm„toarele pozi˛ii:
î29. Prof. dr. Tiberiu Horvat — Spitalul Clinic Militar
Central Bucure∫ti — Clinica de Chirurgie Toracic„;
30. Prof. dr. Adrian Covic — Spitalul Clinic
«C.I. Parhon» nr. 2, Clinica IV Nefrologie, Ia∫i;
31. Prof. dr. Bogdan Marinescu — Spitalul Clinic de
Obstetric„ ∫i Ginecologie «Prof. dr. Panait S‚rbu»
Bucure∫ti;
32. Conf. dr. Viorel Bucura∫ — Spitalul Clinic Jude˛ean
de Urgen˛„ nr. 1 Timi∫oara, Clinica de Urologie;
33. ™ef lucr„ri dr. Oana Grigora∫ — Spitalul Clinic de
Urgen˛„ «Sf. Spiridon» Ia∫i, Clinica A.T.I.“
Art. II. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ie contrar„ se abrog„.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Bucure∫ti, 26 iulie 2005.
Nr. 814.
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