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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea unor gra˛ieri individuale
Œn temeiul art. 94 lit. d) ∫i al art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se gra˛iaz„ restul de pedeaps„ r„mas„
neexecutat„ pentru urm„toarele persoane:
1. D„nil„ (fost„ ™tefan) Mihaela, n„scut„ la 24 iulie
1973 Ón localitatea Dorohoi, jude˛ul Boto∫ani, fiica lui Vasile
∫i Virginia, condamnat„ la 1 an ∫i 10 luni Ónchisoare,
pedeaps„ aplicat„ prin Sentin˛a penal„ nr. 547 din
19 decembrie 2002 a Judec„toriei Dorohoi, definitiv„ prin
Decizia penal„ nr. 787 din 15 octombrie 2003 a Cur˛ii de
Apel Suceava, pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de furt calificat;
2. Clipa Petru, n„scut la 20 iunie 1937 Ón comuna
Luc„ce∫ti, jude˛ul Bac„u, fiul lui Ion ∫i Elena, condamnat la
o pedeaps„ rezultant„ de 2 ani ∫i 4 luni Ónchisoare,
aplicat„ prin Sentin˛a penal„ nr. 2.130 din 2 decembrie
2004 a Judec„toriei Moine∫ti, definitiv„ prin neapelare,
pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de furt de arbori;
3. Scoru∫ Marian, n„scut la 26 august 1983 Ón
localitatea One∫ti, jude˛ul Bac„u, fiul lui Giorgel ∫i Rodica,
condamnat la 3 ani Ónchisoare prin Sentin˛a penal„ nr. 367
din 17 mai 2005 a Judec„toriei Panciu, definitiv„ prin
neapelare la 30 mai 2005, pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunilor
de distrugere ∫i de furt calificat;

4. Col„cel Adriana, n„scut„ la 13 iunie 1975 Ón
localitatea Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, fiica lui Gheorghe ∫i a
Silviei, condamnat„ la 2 ani ∫i 6 luni Ónchisoare, prin
Sentin˛a penal„ nr. 442/D/2003 a Tribunalului Bac„u,
modificat„ ∫i definitiv„ prin Decizia penal„ nr. 4.770/2004
pronun˛at„ de Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, pentru
tentativ„ la infrac˛iunea de omor calificat;
5. StÓng„ Valeria, n„scut„ la 17 septembrie 1973 Ón
comuna Baia de Fier, jude˛ul Gorj, fiica lui Nicolae ∫i
Ileana, condamnat„ la 3 ani Ónchisoare, prin Sentin˛a
penal„ nr. 909 din 30 decembrie 1997 a Judec„toriei
Novaci, definitiv„ prin neapelare, pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de complicitate la furt calificat;
6. Gagiu Vasile, n„scut la 27 octombrie 1946 Ón
comuna V„lari, jude˛ul Gorj, fiul lui Ion ∫i Maria, condamnat
la 2 ani ∫i 6 luni Ónchisoare, prin Sentin˛a nr. 1.098 din
26 martie 1999 a Judec„toriei T‚rgu Jiu, definitiv„ prin
Decizia penal„ nr. 505 din 21 iunie 1999 a Tribunalului
Gorj, pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de nerespectare a
hot„r‚rilor judec„tore∫ti.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 20 aprilie 2006.
Nr. 429.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii îFluidizarea traficului
pe DN 1 Óntre km 8+100 ∫i km 17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona de nord a municipiului Bucure∫ti —
Obiect 7 — Completarea centurii rutiere a municipiului Bucure∫ti
prin construc˛ia sectorului cuprins Óntre DN 7 — DN 1A“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îFluidizarea traficului pe DN 1

Óntre km 8+100 ∫i km 17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona
de nord a municipiului Bucure∫ti — Obiect 7 —
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Completarea centurii rutiere a municipiului Bucure∫ti prin
construc˛ia sectorului cuprins Óntre DN 7 — DN 1A“,
prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

3

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii ai c„rui
indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i la art. 1 se face
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita sumelor
aprobate cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 503.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii îFluidizarea traficului
pe DN 1 Óntre km 8+100 ∫i km 17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona de nord a municipiului Bucure∫ti —
Obiectul 6: Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucure∫ti
cu pasaj superior peste calea ferat„ la Otopeni“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îFluidizarea traficului pe DN 1
Óntre km 8+100 ∫i km 17+100 ∫i centura rutier„ Ón zona
de nord a municipiului Bucure∫ti — Obiectul 6:
Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului
Bucure∫ti cu pasaj superior peste calea ferat„ la

Otopeni“, prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii ai c„rui
indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i la art. 1 se
face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita
sumelor aprobate cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 504.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îReabilitare DN 2D Foc∫ani—Ojdula Óntre km 0+000 — km 118+873“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îReabilitare DN 2D Foc∫ani—
Ojdula Óntre km 0+000 — km 118+873“, prev„zu˛i Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii ai c„rui
indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i la art. 1 se face
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita sumelor
aprobate cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 505.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îVarianta de ocolire Cluj Est“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îVarianta de ocolire Cluj Est“,
prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii ai c„rui
indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i la art. 1 se face
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita sumelor
aprobate cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 506.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îAutostrada Bucure∫ti—Bra∫ov km 0+000 — 173+300“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îAutostrada Bucure∫ti—Bra∫ov
km 0+000 — 173+300“, prev„zu˛i Ón anexele nr. 1—5*),
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii ai c„rui
indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i la art. 1 se face
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita sumelor
aprobate cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 507.
*) Anexele nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului cu tema îOrganizarea unei expozi˛ii tematice
despre Rom‚nia la Bruxelles Ón cadrul Direc˛iei Generale Ocuparea For˛ei de Munc„,
Afaceri Sociale ∫i Egalitate de ™anse a Comisiei Europene Ón mai 2006“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ finan˛area proiectului cu tema
îOrganizarea unei expozi˛ii tematice despre Rom‚nia la
Bruxelles Ón cadrul Direc˛iei Generale Ocuparea For˛ei de
Munc„, Afaceri Sociale ∫i Egalitate de ™anse a Comisiei
Europene Ón mai 2006“.

Art. 2. — Finan˛area proiectului prev„zut la art. 1 se
asigur„ Ón limita a 85 mii lei (RON) din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, de la
capitolul 6801 îAsigur„ri ∫i asisten˛„ social„“, titlul 20
îBunuri ∫i servicii“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 508.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, pentru Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, cu
suma de 4.000 mii lei (RON) la capitolul 67.01
îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul 59 îAlte cheltuieli“,
articolul 16 îPromovarea imaginii ∫i intereselor

rom‚ne∫ti peste hotare“, pentru Agen˛ia pentru Strategii
Guvernamentale.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Strategii
Guvernamentale,
Alfred Bulai
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 510.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005
a listei cuprinz‚nd denumirile comune interna˛ionale ale medicamentelor din Nomenclatorul
medicamentelor de uz uman, de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul ambulatoriu,
cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de prescrip˛ie medical„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului

î15. B01A CLOPIDOGRELUM — pentru pacien˛ii cu

nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei

intoleran˛„ la aspirin„* ∫i pentru bolnavii cu accident

cuprinz‚nd

vascular cerebral ischemic**“.

denumirile

comune

interna˛ionale

ale

medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz

2. Nota din Sublista B îMedicamente cu nivel de

uman, de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul

compensare 50% din pre˛ul de referin˛„“ se completeaz„

ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de

cu un nou paragraf, cu urm„torul cuprins:

prescrip˛ie medical„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al

îTratamentul cu medicamentul notat cu (**) va fi prescris

Rom‚niei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu

la indica˛ia specialistului neurolog bolnavilor cu AVC

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se

ischemic sau AIT, bolnavilor cu ateroscleroz„ a arterelor

completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

cervico-cerebrale dovedit„, care nu au indica˛ie de tratament

1. Pozi˛ia 15 din Sublista B îMedicamente cu nivel de

anticoagulant oral, afla˛i Ón una dintre urm„toarele condi˛ii:

compensare 50% din pre˛ul de referin˛„“ va avea urm„torul

— stenoze semnificative simptomatice (AIT sau AVC Ón

cuprins:

teritoriul vascularizat) pe arterele cervico-cerebrale,
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demonstrate printr-o modalitate obiectiv„ de investiga˛ie
(examen echo-Dopler, angiografie etc.);
— AVC ischemic la pacien˛ii cu cel pu˛in un alt factor
major de risc vascular (sindrom coronarian acut Ón
antecedente, diabet zaharat, boala arterial„ ocluziv„ a
arterelor membrelor inferioare);
— AVC repetat sub tratament cu aspirin„;
— risc hemoragic crescut la aspirin„ (afec˛iuni digestive
demonstrate);

— interven˛ii de revascularizare pe arterele cervicocerebrale

(angioplastie

cu

implantare

de

stent,

endarterectomie).“
3. Sec˛iunea G.4 îAccident vascular cerebral ischemic
(inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)“ din
Sublista C îMedicamente cu nivel de compensare 100%
din pre˛ul de referin˛„“ se abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 511.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Listei obiectivelor de investi˛ii pentru infrastructura de transport,
care se vor executa Ón perioada 2006—2008
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale art. 23 alin. (1) lit. c) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Lista obiectivelor de investi˛ii
pentru infrastructura de transport, care se vor executa Ón
perioada 2006—2008 ∫i a c„ror finan˛are este asigurat„
pentru anul 2006, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Pentru anul 2006 finan˛area obiectivelor de investi˛ii
multianuale prev„zute Ón anex„ se asigur„ Ón tran∫e de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.

Art. 2. — Se mandateaz„ unit„˛ile aflate Ón subordinea,
sub autoritatea ∫i Ón coordonarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului s„ Óntreprind„
toate m„surile necesare demar„rii realiz„rii lucr„rilor pentru
obiectivele de investi˛ii prev„zute la art. 1.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 aprilie 2006.
Nr. 513.
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ANEX√
LISTA

obiectivelor de investi˛ii pentru infrastructura de transport,
care se vor executa Ón perioada 2006—2008
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Obiectivul

Autostrada Bucure∫ti–Ploie∫ti
Autostrada Ploie∫ti–Comarnic
Autostrada Comarnic–Bra∫ov (Cristian)
Drum de leg„tur„ Cristian–Ghimbav
Autostrada Bucure∫ti–Pite∫ti — reabilitare C1 km 23–46, C2 km 23–29 ∫i km 36–42
Finan˛are Autostrada Transilvania
Centura Ploie∫ti Vest
Centura Bucure∫ti — obiect 5 (DN1A–DN1–DN2)
Centura Bucure∫ti — obiect 6 (pasaj)
Centura Bucure∫ti — obiect 7 (DN1A–DN7)
Centuri ocolitoare f„r„ studii de fezabilitate (27 de centuri)
Buftea–S„cele (DN1A)
Petea–Satu Mare (l„rgire la 4 benzi)
Lugoj–Ilia
Buz„u—Bra∫ov
DN73D km 0+000—6+800 (Mioveni)
Foc∫ani–Ojdula–T‚rgu Secuiesc — reabilitare DN2D
C‚mpul lui Neag — intersec˛ie DN67D — reabilitare + drum nou
Cernavod„–Basarabi–Constan˛a — reabilitare DN3
Poduri rutiere
Accelerare finalizare sector autostrad„ IV Drajna–Fete∫ti ∫i sector V
Fete∫ti–Cernavod„
Preg„tire proiecte fonduri structurale + IFI, inclusiv elaborare studii de fezabilitate,
proiecte tehnice pe sectoarele rutiere ale Coridorului IX ∫i alte sectoare rutiere
Ón zona Moldova
Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100—km 17+100 ∫i centura rutier„
zona de nord a municipiului Bucure∫ti
Poduri feroviare
Achizi˛ie vagoane de c„l„tori noi ∫i de rame electrice noi
Reconstruc˛ie vagoane de c„l„tori
Program de modernizare de pasaje la nivel cu cale ferat„
Modernizare ∫i remotorizare de sp„rg„toare de ghea˛„
Dezvoltarea capacit„˛ii feroviare a portului Constan˛a Sud
Prelungirea cheului postului de acostare–gabare
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