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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnat„
la Bucure∫ti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sus˛inut de Ómprumutul de ajustare programatic„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul de asisten˛„ financiar„
nerambursabil„ (grant TF 054659) dintre Rom‚nia,
reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice (MFP), ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
(BIRD), convenit prin scrisoarea semnat„ la Bucure∫ti la
9 mai 2005, pentru programul de reforme sus˛inut de
Ómprumutul de ajustare programatic„ (PAL).

Art. 2. — Administrarea fondurilor grantului TF 054659,
Ón sum„ de 2 milioane euro, denumit Ón cele ce urmeaz„
grant, se asigur„ de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice prin
Unitatea de Management a Proiectului (UMP—PPIBL), care
asigur„ ∫i administrarea fondurilor Ómprumutului pentru
dezvoltarea institu˛ional„ a sectorului privat ∫i public
(PPIBL), convenit prin acordul ratificat prin Ordonan˛a de
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urgen˛„ a Guvernului nr. 135/2002, aprobat„ prin Legea
nr. 11/2003, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i a
fondurilor Grantului olandez TF 050477, alocate prin
acordul ratificat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 105/2002, aprobat„ prin Legea nr. 625/2002, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 3. — Sumele grantului se utilizeaz„ pentru
finan˛area activit„˛ilor prev„zute Ón Acordul de asisten˛„
financiar„ nerambursabil„ ∫i a acelor activit„˛i convenite de
MFP cu BIRD, prev„zute Ón planul de achizi˛ii reactualizat
periodic. Cererile de finan˛are, Óntocmite ∫i fundamentate de
institu˛iile beneficiare de fonduri din grant, Ónso˛ite de
specifica˛iile ∫i documenta˛iile tehnice pentru achizi˛iile de
bunuri ∫i servicii sau de termenii de referin˛„ pentru
contractarea serviciilor de consultan˛„, vor fi transmise MFP
pentru aprobarea de c„tre ministrul finan˛elor publice, Ón
calitatea sa de coordonator al proiectului PPIBL ∫i al
grantului.
Art. 4. — Achizi˛iile de bunuri, servicii ∫i consultan˛„,
finan˛ate din grant, se desf„∫oar„ prin UMP—PPIBL, Ón
conformitate cu procedurile BIRD, iar componen˛a comisiilor
de evaluare a ofertelor se stabile∫te potrivit art. 7 alin. (3)
∫i (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 135/2002
privind ratificarea Acordului de Ómprumut pentru Proiectul

de dezvoltare institu˛ional„ a sectorului privat ∫i public,
semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2002 Óntre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare.
Art. 5. — Plata comisioanelor ∫i spezelor bancare
ocazionate de derularea grantului se asigur„ de c„tre
UMP—PPIBL din dob‚nda bonificat„ la disponibilit„˛ile
p„strate temporar Ón conturile deschise la banca prin care
se deruleaz„ fondurile grantului. La sf‚r∫itul fiec„rui an,
soldul favorabil al dob‚nzii bonificate se reporteaz„ Ón anul
urm„tor cu aceea∫i destina˛ie, urm‚nd ca, la terminarea
proiectului, soldul favorabil s„ se vireze la bugetul de stat.
Œn cazul unui sold nefavorabil, diferen˛a se acoper„ anual
de la bugetul de stat.
Art. 6. — Œn cadrul contractelor Óncheiate cu contractori
locali pentru furnizarea de bunuri ∫i servicii finan˛ate din
grant, pl„˛ile pot fi efectuate ∫i Ón valut„.
Art. 7. — Se autorizeaz„ MFP ca, pe parcursul derul„rii
grantului, de comun acord cu BIRD, s„ introduc„
amendamente la con˛inutul acestuia, care privesc realoc„ri
de fonduri, modific„ri Ón structura grantului pe categorii ∫i
componente, modific„ri de termene, precum ∫i orice
modific„ri care nu sunt de natur„ s„ sporeasc„ obliga˛iile
financiare ale Rom‚niei fa˛„ de BIRD. Amendamentele 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

TEODOR MELE™CANU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 295.
BANCA INTERNAﬁIONAL√ PENTRU RECONSTRUCﬁIE ™I DEZVOLTARE

Traducere
9 mai 2005
Excelen˛ei sale,
Ionel Popescu,
ministrul finan˛elor publice
Ministerul Finan˛elor Publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Ref.: Grant olandez pentru Ómprumutul de ajustare programatic„
Grant TF 054659
Stimate domnule ministru,
V„ scriu Ón numele B„ncii Interna˛ionale pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (Banca) pentru a v„ comunica acordul
B„ncii, Ón calitate de administrator al fondurilor nerambursabile oferite de Guvernul Olandei, de a acorda Rom‚niei
(Beneficiarul) o sum„ nerambursabil„ care s„ nu dep„∫easc„ 2 milioane euro (grantul).
Grantul este acordat ca r„spuns la cererea de asisten˛„ financiar„ a Beneficiarului ∫i pentru scopurile ∫i Ón
termenii ∫i condi˛iile prev„zute Ón anexa la aceast„ scrisoare de Ón˛elegere. Beneficiarul certific„, prin confirmarea
acordului s„u, prev„zut mai jos, c„ este autorizat s„ contracteze ∫i s„ trag„ grantul pentru scopurile ∫i Ón termenii ∫i
condi˛iile stabilite.
V„ rug„m s„ confirma˛i Ón numele Beneficiarului acordul dumneavoastr„ Ón ceea ce prive∫te cele de mai sus, prin
semnarea, datarea ∫i returnarea c„tre noi a unui exemplar al acestei scrisori de Ón˛elegere. Dup„ primirea de c„tre Banc„
a unui exemplar al acestei scrisori de Ón˛elegere contrasemnate de dumneavoastr„, aceast„ scrisoare de Ón˛elegere va
deveni efectiv„ la data contrasemn„rii ei.
Cu stim„,
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Owaise Saadat,
director de ˛ar„,
Misiunea rezident„ a B„ncii Mondiale din Rom‚nia
Convenit:
ROM¬NIA
Ionel Popescu,
ministrul finan˛elor publice,
reprezentant autorizat
Data: 9 mai 2005
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ANEX√

Scopurile, termenii ∫i condi˛iile grantului
1. Scopurile ∫i activit„˛ile
1.1. Scopul grantului este de a sprijini obiectivele de
dezvoltare ale Rom‚niei, prev„zute Ón programul de
ajustare programatic„ (PAL). Scopul general este de a
furniza Beneficiarului asisten˛„ pentru sus˛inerea cre∫terii
economice accelerate, pentru reducerea s„r„ciei ∫i
sprijinirea integr„rii Ón Uniunea European„. Œn conformitate
cu programul PAL, obiectivele specifice vor consta Ón
Ómbun„t„˛irea performan˛elor Ón sectorul public ∫i privat Ón
urm„toarele domenii: prima parte: (i) reformele judiciare;
(ii) formularea de politici; (iii) transparen˛„, anticorup˛ie ∫i
reformele guvernan˛ei corporative; (iv) managementul
cheltuielilor publice, incluz‚nd preg„tirea bugetului, execu˛ia
∫i controlul, rela˛iile fiscale interguvernamentale; ∫i
(v) administrarea veniturilor; partea a doua: (i) termoficare;
(ii) guvernan˛a corporativ„; (iii) reformele Ón minerit ∫i
infrastructur„; (iv) dezvoltarea pie˛ei de capital; ∫i
(v) dezvoltare regional„.
Activit„˛ile (activit„˛i) pentru care se acord„ grantul sunt
urm„toarele:
a) efectuarea de studii asupra reformelor Ón sectorul
minier; realizarea de seminarii pentru evaluarea impactului
reformei Ón minerit;
b) angajarea de exper˛i pentru elaborarea bugetului,
contabilitate ∫i preg„tirea profesional„ a auditorilor din
Ministerul Finan˛elor Publice (MFP), Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului (MEC), Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului (MTCT), Ministerul S„n„t„˛ii (MS), Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii (MEC), Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei (MMSSF) ∫i alte ministere selectate,
precum ∫i furnizarea de echipamente de birou ∫i mobilier;
c) furnizarea de asisten˛„ Ón implementarea strategiei Ón
termoficare;
d) furnizarea de asisten˛„ Ón dezvoltarea op˛iunilor de
privatizare pentru Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale
îRomgaz“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„ de Producere
a Energiei Electrice îHidroelectrica“ — S.A.;
e) furnizarea de asisten˛„ tehnic„ Ministerului Justi˛iei ∫i
altor institu˛ii judiciare pentru Óndeplinirea ac˛iunilor din
reforma judiciar„;
f) dezvoltarea unui plan de ac˛iuni privind raportarea
financiar„ pentru MFP; ∫i
g) furnizarea de asisten˛„ pentru: (i) Ónt„rirea cadrului de
reglementare ∫i supervizare pentru conglomerate financiare;
(ii) dezvoltarea pie˛ei obliga˛iunilor, Ón special a pie˛ei
obliga˛iunilor guvernamentale, a pie˛ei obliga˛iunilor
municipale ∫i a pie˛ei titlurilor ipotecare; (iii) Ónfiin˛area
Agen˛iei de Management al Datoriei Publice ∫i dezvoltarea
unei strategii de management al datoriei publice pe termen
mediu; (iv) Ómbun„t„˛irea cerin˛elor de raportare financiar„
∫i de audit ale Rom‚niei;
h) Ómbun„t„˛irea mediului de afaceri printr-o campanie
de con∫tientizare a publicului; ∫i
i) furnizarea de servicii pentru privatizarea participa˛iilor
Guvernului Ón societ„˛ile mixte.
2. Implementarea general„
2.1. Beneficiarul: a) va realiza activit„˛ile cu diligen˛a ∫i
eficien˛a necesare; b) va furniza cu promptitudine fondurile,
facilit„˛ile, serviciile ∫i alte resurse necesare Óndeplinirii
scopului; c) va furniza toate informa˛iile referitoare la
activit„˛i ∫i la folosirea fondurilor din grant, dup„ cum
Banca va solicita Ón mod rezonabil; d) periodic va schimba
opinii cu reprezentan˛ii B„ncii cu privire la evolu˛ia ∫i

rezultatele activit„˛ilor; ∫i e) va lua toate m„surile necesare
pentru a permite reprezentan˛ilor B„ncii s„ efectueze vizite
pe teritoriul Rom‚niei pentru scopurile legate de grant. F„r„
a se limita la cele de mai sus, dac„ Banca va solicita, la
Óncheierea activit„˛ilor Beneficiarul va preg„ti ∫i va furniza
cu promptitudine B„ncii un raport cu privire la rezultatele ∫i
impactul activit„˛ilor, Óntr-o form„ ∫i cu un con˛inut
satisf„c„tor pentru Banc„.
3. Achizi˛ia
3.1. Cu excep˛ia cazului Ón care Banca va fi convenit
altfel, achizi˛ionarea bunurilor, serviciilor de preg„tire
profesional„ ∫i de consultan˛„ necesare realiz„rii activit„˛ilor
care vor fi finan˛ate din sumele grantului se va realiza
conform prevederilor anexei nr. I la prezenta anex„.
3.2. Beneficiarul se va asigura c„ toate bunurile
importate care se finan˛eaz„ din sumele grantului vor fi
asigurate contra oric„rui risc incidental legat de
achizi˛ionare, transport ∫i livrare la locul de folosire sau
instalare ∫i c„ orice desp„gubire pentru o astfel de
asigurare este pl„tibil„ Ón valuta necesar„ Ónlocuirii sau
repar„rii acelor bunuri. Beneficiarul se va asigura c„ orice
facilitate legat„ de Proiectul finan˛at din fondurile grantului
este Ón orice moment opera˛ional„ ∫i men˛inut„ Ón
conformitate cu practici corespunz„toare ∫i c„ orice
repara˛ie sau Ónlocuire a acestei facilit„˛i se face prompt,
dup„ cum este necesar.
4. Tragerea sumelor din grant
4.1. Suma grantului va fi creditat„ Óntr-un cont deschis
de Banc„ Ón registrele sale Ón numele Beneficiarului (contul
de grant) ∫i poate fi tras„ din acel cont de c„tre Beneficiar,
Ón conformitate cu prevederile prezentei sec˛iuni, pentru
cheltuieli efectuate pentru costurile rezonabile ale bunurilor
∫i serviciilor necesare activit„˛ilor care urmeaz„ a fi
finan˛ate din suma grantului.
4.2. Cheltuielile pentru urm„toarele categorii pot fi
finan˛ate din sumele grantului ∫i vor fi folosite exclusiv
pentru realizarea activit„˛ilor:

Categorii

% din
Suma alocat„
cheltuielile
din grant
care urmeaz„
(euro)
s„ fie
finan˛ate

(1) Servicii de consultan˛„
(2) Preg„tire profesional„
∫i seminarii
(3) Bunuri

1.532.000
280.000

100%
100%

188.000

100%

TOTAL:

2.000.000

Pentru scopurile prezentului paragraf, termenul preg„tire
profesional„ Ónseamn„ cheltuieli pentru sponsorizarea
desf„∫ur„rii unor activit„˛i practice ∫i seminarii, costurile
pentru ∫colarizarea personalului Ón str„in„tate ∫i Ón
Rom‚nia, pentru transport, cazare ∫i diurn„ pentru
participan˛i.
4.3. F„r„ a contraveni prevederilor paragrafului 4.2:
a) nici o tragere din contul de grant nu va fi efectuat„:
(i) pentru pl„˛i efectuate pentru cheltuieli ocazionate Ónainte
de data semn„rii de c„tre Banc„ a prezentei scrisori de
Ón˛elegere; (ii) Ón contul oric„ror taxe percepute de sau pe
teritoriul Beneficiarului; (iii) Ón contul cheltuielilor efectuate
pe teritoriile oric„rei ˛„ri care nu este membr„ a B„ncii,
pentru bunurile produse ∫i serviciile furnizate de pe astfel
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de teritorii; sau (iv) Ón scopul unei pl„˛i efectuate c„tre
persoane sau entit„˛i, dac„ o astfel de plat„ ori import,
dup„ cuno∫tin˛ele B„ncii, este interzis„/interzis printr-o
decizie luat„ de Consiliul de Securitate al Na˛iunilor Unite
conform cap. VII al Cartei Na˛iunilor Unite;
b) nici o tragere din contul de grant nu va fi efectuat„
dup„ 31 decembrie 2006 sau orice dat„ ulterioar„ pe care
Banca o va stabili prin notificare c„tre Beneficiar (data de
Ónchidere). Totu∫i, trageri pot fi efectuate dup„ data de
Ónchidere pentru cheltuieli ocazionate Ónaintea datei de
Ónchidere, dac„ aplica˛ia de tragere aferent„ acestora este
primit„ de c„tre Banc„ Óntr-un interval de 4 luni dup„ data
de Ónchidere, dat„ dup„ care orice sum„ r„mas„ netras„
din contul de grant va fi anulat„; ∫i
c) dac„, Ón opinia B„ncii, o sum„ alocat„ din grant
pentru oricare dintre categoriile prev„zute Ón tabelul inclus
Ón paragraful 4.2 va fi insuficient„ pentru a finan˛a
cheltuielile pentru respectivul articol, Banca poate, prin
notificare scris„ c„tre Beneficiar, s„ realoce respectivului
articol o sum„ din grant alocat„ altui articol care, Ón opinia
B„ncii, nu va fi necesar„ pentru acoperirea altor cheltuieli.
4.4. C‚nd Beneficiarul va dori s„ trag„ orice sum„ din
contul de grant, va trebui s„ trimit„ B„ncii o aplica˛ie de
tragere pentru acea sum„, Ón formatul prev„zut de Banc„.
Aplica˛iile de tragere vor trebui s„ fie: a) semnate Ón
numele Beneficiarului de ministrul finan˛elor publice sau de
orice alt„ persoan„ care a fost autorizat„ Ón scris de
acesta; ∫i b) Ónso˛ite de documentele justificative ale
aplica˛iei, pe care Banca le solicit„ Ón mod rezonabil.
Specimenele de semn„turi autentificate ale persoanelor
autorizate s„ semneze aplica˛iile de tragere vor fi furnizate
cu prima aplica˛ie de tragere care poart„ semn„tura uneia
dintre acestea. Fiecare aplica˛ie de tragere pentru o sum„
din grant ∫i documentele justificative aferente acesteia
trebuie s„ fie suficiente ca form„ ∫i con˛inut pentru a
convinge Banca c„ Beneficiarul este Óndrept„˛it s„ trag„
respectiva sum„ din contul de grant ∫i c„ suma respectiv„
urmeaz„ s„ fie folosit„ pentru realizarea activit„˛ilor. Banca
va pl„ti sumele trase de Beneficiar din contul de grant
numai acestuia sau la ordinul Beneficiarului.
4.5. Banca poate solicita ca tragerile din contul de grant
s„ fie f„cute pe baza declara˛iilor de cheltuieli, pentru
cheltuielile din cadrul contractelor pentru: a) serviciile
firmelor de consultan˛„, care cost„ mai pu˛in de 100.000
dolari SUA echivalent; b) serviciile consultan˛ilor individuali,
care cost„ mai pu˛in de 50.000 dolari SUA echivalent; ∫i
c) bunuri Ón cadrul contractelor sub 100.000 dolari SUA
echivalent fiecare; ∫i d) preg„tire profesional„, toate Ón acei
termeni ∫i condi˛ii pe care Banca le va notifica
Beneficiarului.
4.6. Tragerile sumelor din grant vor fi f„cute Ón moneda
grantului. Banca, la cererea Beneficiarului ∫i ac˛ion‚nd ca
agent al acestuia, va cump„ra cu moneda grantului tras„
din contul de grant acele valute necesare pentru a pl„ti
cheltuieli ce urmeaz„ a fi finan˛ate din fondurile grantului.
Œn scopurile scrisorii de Ón˛elegere, ori de c‚te ori va fi
necesar s„ se stabileasc„ valoarea unei valute Ón raport cu
alta, respectiva valoare va fi determinat„ de Banc„ Ón mod
rezonabil.
4.7. Pentru a facilita realizarea activit„˛ilor, Beneficiarul
poate deschide ∫i men˛ine un cont special de depozit Ón
dolari SUA (contul special) la o banc„ comercial„, Ón
termeni ∫i condi˛ii satisf„c„toare pentru Banc„, av‚nd
inclusiv protec˛ia adecvat„ Ómpotriva compens„rii,
sechestrului ∫i popririi. Depozitele efectuate Ón contul
special ∫i pl„˛ile din contul special vor fi f„cute Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. II la prezenta anex„.

5. Conturi ∫i auditare
5.1. a) Beneficiarul va ˛ine sau va face s„ fie ˛inut un
sistem de management financiar, inclusiv Ónregistr„ri ∫i
conturi, ∫i va preg„ti situa˛ii financiare Óntr-un format
acceptabil B„ncii, adecvate pentru a reflecta, Ón conformitate
cu practici de contabilitate solide, opera˛iunile, resursele ∫i
cheltuielile legate de activit„˛i.
b) Beneficiarul: (i) va ˛ine eviden˛ele, conturile ∫i situa˛iile
financiare la care se face referire Ón subparagraful a) de mai
sus ∫i Ónregistr„rile ∫i conturile pentru contul special pentru
fiecare an fiscal auditat, Ón conformitate cu standardele de
audit acceptabile B„ncii, aplicate consecvent de c„tre
auditori independen˛i acceptabili B„ncii; (ii) va transmite
B„ncii, imediat ce este posibil, dar nu mai t‚rziu de 6 luni
dup„ sf‚r∫itul fiec„rui asemenea an: A) copii certificate ale
situa˛iilor financiare la care se face referire Ón subparagraful
a) de mai sus, pentru fiecare astfel de an auditat; ∫i B) o
opinie cu privire la aceste situa˛ii, Ónregistr„ri ∫i conturi ∫i
raportul de audit efectuat de auditorii men˛iona˛i, cu acea
arie de cuprindere ∫i detalii pe care Banca le va fi cerut Ón
mod rezonabil; ∫i (iii) va furniza B„ncii orice alte informa˛ii
referitoare la Ónregistr„rile ∫i conturile men˛ionate ∫i auditul
acestora ∫i la respectivii auditori, dup„ cum Banca le poate
solicita periodic Ón mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile Ón leg„tur„ cu care au fost
efectuate trageri din contul de grant pe baza declara˛iilor
de cheltuieli, Beneficiarul:
(i) va ˛ine sau va face s„ fie ˛inute, Ón conformitate
cu subparagraful a) de mai sus, Ónregistr„ri ∫i
conturi 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
s-a efectuat ultima tragere din contul de grant,
toate eviden˛ele (contracte, comenzi, facturi, note
de plat„, chitan˛e ∫i alte documente) care
eviden˛iaz„ astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentan˛ilor B„ncii s„ examineze
astfel de eviden˛e; ∫i
(iv) se va asigura c„ aceste eviden˛e ∫i conturi sunt
incluse Ón auditul anual la care se face referire
Ón subparagraful b) de mai sus ∫i c„ raportul
acestui audit con˛ine o opinie separat„ a
respectivilor auditori, dac„ declara˛iile de
cheltuieli prezentate Ón timpul anului fiscal,
Ómpreun„ cu procedurile ∫i controalele interne
implicate Ón preg„tirea lor, pot constitui o baz„
pentru a justifica tragerile respective.
6. Suspendare ∫i anulare
6.1. Banca poate Ón orice moment, prin notificare c„tre
Beneficiar, s„ suspende dreptul Beneficiarului de a efectua
trageri ulterioare din contul de grant, dac„ unul dintre
urm„toarele evenimente a avut loc ∫i continu„ ∫i Ón
prezent: a) Beneficiarul nu ∫i-a Óndeplinit vreuna dintre
obliga˛iile specificate Ón prezenta anex„; sau b) va fi fost
suspendat Beneficiarului sau oric„rei entit„˛i c„reia Banca
i-a acordat un Ómprumut cu garan˛ia Rom‚niei dreptul de a
face trageri Ón cadrul oric„rui acord de Ómprumut cu Banca.
6.2. Banca poate, prin notificare c„tre Beneficiar, s„
anuleze dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare
din contul de grant: a) Ón orice moment dup„ ce dreptul
Beneficiarului de a mai efectua trageri din contul de grant
a fost suspendat Ón conformitate cu prevederile paragrafului
6.1; sau b) dac„ Beneficiarul nu a Óntreprins ac˛iuni
satisf„c„toare pentru Banc„ Ón vederea realiz„rii activit„˛ilor,
Ón termen de 6 luni de la data intr„rii Ón efectivitate a
prezentei anexe.
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ANEXA Nr. I

Achizi˛ia
Sec˛iunea I. Generalit„˛i
A. Toate bunurile ∫i serviciile (altele dec‚t serviciile de
consultan˛„) vor fi achizi˛ionate Ón conformitate cu
prevederile sec˛iunii I (cu excep˛ia paragrafului 1.16) din
Ghidul privind achizi˛iile de bunuri Ón cadrul Ómprumuturilor
BIRD ∫i creditelor IDA, datat mai 2004 (Ghidul de achizi˛ii
de bunuri), ∫i cu prevederile prezentei anexe.
B. Toate serviciile de consultan˛„ vor fi achizi˛ionate Ón
conformitate cu prevederile sec˛iunilor I (cu excep˛ia
paragrafului 1.24) ∫i IV din Ghidul îSelectarea ∫i angajarea
consultan˛ilor de c„tre Ómprumuta˛ii B„ncii Mondiale“, datat
mai 2004 (Ghidul de achizi˛ii de servicii de consultan˛„), ∫i cu
prevederile prezentei anexe.
C. Termenii folosi˛i mai jos Ón aceast„ anex„ pentru a
descrie metodele specifice de achizi˛ie sau metodele
specifice de revizuire de c„tre Banc„ a unor contracte au
Ón˛elesul descris Ón leg„tur„ cu acestea Ón Ghidul de
achizi˛ii de bunuri ori Ón Ghidul de achizi˛ii de servicii de
consultan˛„, dup„ cum este cazul.
Sec˛iunea II. Metode specifice de achizi˛ii de bunuri
∫i servicii (altele dec‚t serviciile de consultan˛„)
Cump„rare: bunurile estimate s„ coste sub 100.000
dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract vor fi
achizi˛ionate Ón cadrul contractelor adjudecate folosindu-se
metoda de cump„rare.
Sec˛iunea III. Metode specifice de achizi˛ii de servicii
de consultan˛„
A. Selec˛ie pe baz„ de calitate ∫i cost
Cu excep˛ia cazului Ón care se prevede altfel Ón partea B
a acestei sec˛iuni, serviciile de consultan˛„ vor fi

achizi˛ionate Ón cadrul contractelor adjudecate prin selec˛ie
pe baz„ de calitate ∫i cost. Pentru scopurile paragrafului
2.7 din Ghidul de achizi˛ii de servicii de consultan˛„, lista
scurt„ a consultan˛ilor pentru servicii estimate s„ coste sub
200.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract poate
con˛ine Ón totalitate consultan˛i na˛ionali.
B. Alte proceduri
1. Selec˛ie pe baza calific„rii consultan˛ilor
Serviciile estimate s„ coste sub 200.000 dolari S.U.A.
echivalent pe fiecare contract pot fi achizi˛ionate Ón cadrul
unor contracte adjudecate Ón conformitate cu prevederile
paragrafelor 3.1, 3.7 ∫i 3.8 din Ghidul de achizi˛ii de
servicii de consultan˛„.
2. Consultan˛i individuali
Serviciile necesare Óndeplinirii cerin˛elor stabilite Ón prima
parte a paragrafului 5.1 din Ghidul de achizi˛ii de servicii
de consultan˛„ pot fi achizi˛ionate Ón cadrul unor contracte
adjudecate consultan˛ilor individuali, Ón conformitate cu
prevederile paragrafelor 5.2—5.3 din acest ghid. Œn
circumstan˛ele descrise Ón paragraful 5.4 din Ghidul de
achizi˛ii de servicii de consultan˛„, astfel de contracte pot fi
atribuite consultan˛ilor individuali pe baz„ de surs„ unic„.
Sec˛iunea IV. Revizuirea de c„tre Banc„ a deciziilor
de achizi˛ii
Cu excep˛ia cazului Ón care Banca va hot„rÓ altfel ∫i va
notifica Beneficiarul, fiecare contract de servicii de
consultan˛„ furnizate de o firm„ ∫i estimate s„ coste
100.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, precum ∫i
fiecare contract Óncheiat cu consultan˛i individuali, estimat
s„ coste 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, vor face
obiectul analizei ini˛iale de c„tre Banc„. Toate celelalte
contracte vor face obiectul verific„rii ulterioare de c„tre
Banc„.

ANEXA Nr. II

Contul special
1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul categorie eligibil„ Ónseamn„ categoriile
prezentate la paragraful 4.2 din anexa la scrisoarea de
Ón˛elegere;
b) termenul cheltuieli eligibile Ónseamn„ cheltuielile f„cute
la un cost rezonabil al serviciilor necesare activit„˛ilor care
urmeaz„ s„ fie finan˛ate din sumele grantului; ∫i
c) termenul aloca˛ie autorizat„ Ónseamn„ suma
echivalent„ cu 200.000 dolari S.U.A., care urmeaz„ s„ fie
tras„ din contul de grant ∫i depozitat„ Ón contul special, Ón
conformitate cu paragraful 3 din prezenta anex„.
2. Pl„˛ile din contul special se vor efectua exclusiv
pentru cheltuielile eligibile, Ón conformitate cu prevederile
prezentei anexe.
3. Dup„ ce Banca a primit dovezile satisf„c„toare
privind deschiderea corespunz„toare a contului special,
tragerile din aloca˛ia autorizat„ ∫i tragerile ulterioare pentru
realimentarea contului special se vor efectua dup„ cum
urmeaz„:
a) Beneficiarul va furniza B„ncii o cerere sau cereri
pentru depozitarea Ón contul special a unei sume sau a

unor sume care Ón total nu dep„∫esc suma agregat„ a
aloca˛iei autorizate. Œn baza fiec„rei astfel de cereri, Banca,
Ón numele Beneficiarului, va trage din contul de grant ∫i va
depozita Ón contul special o astfel de sum„ sau sume,
dup„ cum Beneficiarul va fi solicitat.
b) (i) Pentru realimentarea contului special, Beneficiarul
va transmite B„ncii cereri pentru depozite Ón contul special,
la acele intervale pe care le va specifica Banca.
(ii) Anterior sau la momentul fiec„rei astfel de cereri,
Beneficiarul va furniza B„ncii documentele ∫i alte dovezi
solicitate Ón conformitate cu paragraful 4 din prezenta
anex„ pentru plata sau pl„˛ile pentru care este solicitat„
realimentarea. Pe baza unei astfel de cereri, Banca, Ón
numele Beneficiarului, va trage din contul grantului ∫i va
depozita Ón contul special acea sum„ care a fost solicitat„
de Beneficiar ∫i care a fost justificat„ prin documentele
men˛ionate ∫i prin alte dovezi c„ a fost pl„tit„ din contul
special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor
fi trase de Banc„ din contul grantului Ón cadrul categoriei
(categoriilor) eligibile ∫i Ón sumele echivalente respective,
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dup„ cum au fost justificate prin documentele men˛ionate
∫i prin alte dovezi.
4. Pentru fiecare plat„ efectuat„ de Beneficiar din contul
special, la momentul la care Banca va solicita Ón mod
rezonabil, Beneficiarul va furniza B„ncii acele documente ∫i
oricare alte dovezi care s„ arate c„ plata respectiv„ a fost
efectuat„ exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. F„r„ a contraveni prevederilor paragrafului 3 din
prezenta anex„, B„ncii nu i se va cere s„ efectueze Ón
continuare depozite Ón contul special, dac„:
a) la un moment dat Banca a stabilit c„ toate tragerile
ulterioare ar trebui efectuate de Beneficiar direct din contul
de grant;
b) Beneficiarul, Ón perioada specificat„ la paragraful
5.1 (b) (ii) din anexa la scrisoarea de Ón˛elegere nu va fi
reu∫it s„ furnizeze B„ncii oricare dintre rapoartele de audit
solicitate a fi furnizate B„ncii Ón conformitate cu paragraful
men˛ionat, cu privire la auditarea Ónregistr„rilor ∫i conturilor
pentru contul special;
c) la un moment dat Banca va fi notificat Beneficiarului
inten˛ia sa de a suspenda Ón Óntregime sau Ón parte dreptul
Beneficiarului de a efectua trageri din contul grantului
conform prevederilor paragrafului 6.1 din anexa la
scrisoarea de Ón˛elegere; sau
d) odat„ ce suma total„ netras„ din grant va fi egal„
cu echivalentul a de dou„ ori suma aloca˛iei autorizate.

Prin urmare, pentru tragerea din contul de grant a
sumei r„mase netras„ se vor urma acele proceduri pe
care Banca le va notifica Beneficiarului. Astfel de trageri
ulterioare vor fi efectuate numai dup„ ce ∫i Ón m„sura Ón
care Banca va fi convins„ c„ toate astfel de sume r„mase
Ón contul special la data unei astfel de notific„ri vor fi
utilizate pentru efectuarea pl„˛ilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dac„ Banca a decis la un moment dat c„ o plat„
din contul special: (i) a fost efectuat„ pentru o cheltuial„
sau Óntr-o sum„ neeligibil„ Ón conformitate cu prevederile
paragrafului 2 din prezenta anex„; sau (ii) nu a fost
justificat„ de dovezile furnizate B„ncii, Beneficiarul, imediat,
pe baza notific„rii primite de la Banc„: (A) va furniza astfel
de dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita;
sau (B) va depozita Ón contul special (sau dac„ Banca va
solicita astfel, va restitui B„ncii) o sum„ egal„ cu suma
acelei pl„˛i sau p„r˛i din aceasta care nu au fost eligibile
sau justificate. Dac„ Banca nu va conveni altfel, nici un
depozit nu va mai fi efectuat de Banc„ Ón contul special
p‚n„ c‚nd Beneficiarul nu va furniza acele dovezi sau nu
va efectua acel depozit ori nu va restitui banii, dup„ cum
va fi cazul.
b) Dac„ Banca a stabilit la un moment dat c„ o sum„
r„mas„ Ón contul special nu va fi cerut„ s„ acopere pl„˛i
ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Beneficiarul, imediat, pe
baza notific„rii din partea B„ncii, va returna acea sum„
tras„ ∫i necheltuit„.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului
de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
convenit prin scrisoarea de Ón˛elegere semnat„ la Bucure∫ti
la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sus˛inut
de Ómprumutul de ajustare programatic„
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 privind ratificarea Acordului de
asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, convenit prin scrisoarea de Ón˛elegere
semnat„ la Bucure∫ti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sus˛inut
de Ómprumutul de ajustare programatic„ ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.007.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Planului de contingen˛„ (de necesitate) al Rom‚niei pentru influen˛a aviar„
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 34.988 din 7 octombrie 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data prezentului ordin, se aprob„
Planul de contingen˛„ (de necesitate) al Rom‚niei pentru
influen˛a aviar„, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor lua

m„surile necesare pentru ducerea la Óndeplinire ∫i
comunicarea prezentului ordin.
Art. 3. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va controla respectarea
dispozi˛iilor prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Bucure∫ti, 7 octombrie 2005.
Nr. 98.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 957 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unor licen˛e de concesiune pentru explorare
Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea apei minerale din perimetrul Pantecele —
Poarta, jude˛ul Bra∫ov, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îEurosynapse“ — S.A. Bucure∫ti, Ón
calitate de concesionar, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea marmurei din perimetrul Valea Verde, jude˛ul
Alba, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
Minerale, Ón calitate
de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îAlbamarm“ — S.A. Sohodol, Ón calitate de
concesionar, prev„zut„ Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea lignitului din perimetrul Valea Pietri∫ului, jude˛ul
Bihor, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
Minerale, Ón calitate
de concedent, ∫i Societatea

Comercial„ îZimin“ — S.R.L. Voivozi, Ón calitate de
concesionar, prev„zut„ Ón anexa nr. 3.
Art. 4. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea minereurilor polimetalice din perimetrul Muntele
Rotund, jude˛ele Arad ∫i Hunedoara, Óncheiat„ Óntre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îStellar Minerale“ —
S.R.L. Bucure∫ti, Ón calitate de concesionar, prev„zut„ Ón
anexa nr. 4.
Art. 5. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea granodioritelor din perimetrul Pietroasa — Valea
Lazului, jude˛ul Bihor, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îEco Piro“ — S.R.L. Dobre∫ti, Ón
calitate de concesionar, prev„zut„ Ón anexa nr. 4.
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Art. 6. — Anexele nr. 1—5*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 7. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Lauren˛iu Bogatu
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 145.
*) Anexele se comunic„ titularilor licen˛elor de concesiune pentru explorare.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
de promovare a judec„torilor ∫i procurorilor
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor,
republicat„,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 23 alin. (1) ∫i ale
art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. I. — Alineatul (4) al articolului 4 din Regulamentul
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de
promovare a judec„torilor ∫i procurorilor, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 323/2005,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 815
din 8 septembrie 2005, se abrog„.
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu
Bucure∫ti,
Nr. 401.

28 septembrie 2005.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 957/28.X.2005 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 0,55 lei noi/5.500 lei vechi

&JUYDGY|063693]
ISSN 1453—4495

