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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Ministerul Integr„rii Europene
∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinan˛area
∫i administrarea proiectului îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“,
semnat la Bucure∫ti la 12 mai 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Programul Na˛iunilor Unite
pentru Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 23 ianuarie 1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 113/1991, cu
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Memorandumul de Ón˛elegere dintre
Ministerul Integr„rii Europene ∫i Programul Na˛iunilor Unite
pentru Dezvoltare referitor la cofinan˛area ∫i administrarea
proiectului îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón
Rom‚nia“, semnat la Bucure∫ti la 12 mai 2006.
Art. 2. — Contribu˛ia Ministerului Integr„rii Europene la
proiectul îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón
Rom‚nia“ se asigur„ din creditele bugetare aprobate
Ministerului Integr„rii Europene din bugetul de stat pe anul

2006, la capitolul 80.01 îAc˛iuni generale economice,
comerciale ∫i de munc„“, subcapitolul 80.01.01 îAc˛iuni
generale economice ∫i comerciale“, titlul 55 îAlte
transferuri“, alineatul 55.01.13 îPrograme de dezvoltare“.
Art. 3. — Suma de 650.000 lei se utilizeaz„ pentru
finan˛area activit„˛ilor referitoare la administrarea ∫i
implementarea proiectului Ón noi localit„˛i ∫i jude˛e, Ón
conformitate cu memorandumul de Ón˛elegere prev„zut la
art. 1.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 898.

MEMORANDUM DE ŒNﬁELEGERE
Óntre Ministerul Integr„rii Europene ∫i Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare
referitor la cofinan˛area ∫i administrarea proiectului îExtinderea implement„rii
Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“, semnat la Bucure∫ti la 12 mai 2006
Œn conformitate cu:
— Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului Rom‚niei privind
accelerarea reformei Ón administra˛ia public„ 2004—2006;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Programul
Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, cu complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere faptul c„:
1. prin prezentul memorandum de Ón˛elegere, Óncheiat ast„zi, 12 mai 2006, Ministerul Integr„rii Europene
(M.I.E.)/Autoritatea de management — Programul opera˛ional regional (A.M.–P.O.R.) Ó∫i manifest„ acordul de a participa
Ómpreun„ cu Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) la cofinan˛area ∫i administrarea proiectului
îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“;
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2. Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare are preg„tirea necesar„ ∫i este de acord s„ administreze
fondurile necesare implement„rii proiectului îExtinderea implement„rii Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“;
3. Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Integr„rii Europene/Autoritatea de management — Programul opera˛ional
regional, este de acord cu alocarea unei cote-p„r˛i din fondurile necesare implement„rii proiectului îExtinderea
implement„rii Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“,
p„r˛ile semnatare:
1. Ministerul Integr„rii Europene, denumit Ón continuare M.I.E., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5, cod fiscal 13646233, cont nr. RO79TREZ 7002 3800 155x xxxx, deschis la Direc˛ia de Trezorerie ∫i
Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, reprezentat legal prin doamna Anca Daniela Boagiu, ministru, ∫i domnul
Gabriel Friptu, director general al Autorit„˛ii de management — Programul opera˛ional regional, denumit„ Ón continuare
A.M.—P.O.R.;
2. Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare — Rom‚nia, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Prim„verii
nr. 48 A, sectorul 1, cont. nr. RO02BRDE 450S V034 6680 4500, deschis la BRD Groupe Société Générale, Sucursala
Mari Clien˛i Corporativi Bucure∫ti, reprezentat legal prin doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident, denumit Ón
continuare P.N.U.D.,
au convenit Óncheierea prezentului memorandum de Ón˛elegere Ón urm„toarele condi˛ii:
ARTICOLUL 1
Obiectul

1.1. Obiectul prezentului memorandum de
reprezint„ cofinan˛area ∫i administrarea de
semnatare, respectiv M.I.E./A.M.–P.O.R. ∫i
proiectului îExtinderea implement„rii Agendei
Rom‚nia“, denumit Ón continuare Proiectul.

Ón˛elegere Ól
c„tre p„r˛ile
P.N.U.D., a
locale 21 Ón

ARTICOLUL 2
Durata

2.1. Prezentul memorandum de Ón˛elegere este valabil
de la data intr„rii Ón vigoare a hot„r‚rii Guvernului de
aprobare a acestuia p‚n„ la data de Óncheiere a
Proiectului, stipulat„ Ón documentul de Proiect (anexa
nr. 1).
ARTICOLUL 3
Contribu˛ia p„r˛ilor

3.1. M.I.E./A.M.–P.O.R. va contribui la finan˛area
Proiectului cu suma de 647.876 RON, echivalentul a
227.325 USD, destinat„ implement„rii Proiectului, potrivit
anexei nr. 2.
3.2. P.N.U.D. va contribui la finan˛area Proiectului cu
suma de 98.400 USD, potrivit anexei nr. 2.
3.3. Pentru buna derulare a Proiectului, M.I.E./A.M.—
P.O.R. va vira suma de bani reprezent‚nd contribu˛ia sa la
Proiect Ón contul bancar al P.N.U.D. nr. RO02BRDE 450S
V034 6680 4500, deschis la BRD Groupe Société
Générale, Sucursala Mari Clien˛i Corporativi Bucure∫ti. Plata
sumelor alocate se va face Ón RON.
ARTICOLUL 4
Date privind derularea Proiectului

4.1. At‚t administrarea fondurilor alocate Proiectului, c‚t
∫i managementul acestuia vor fi asigurate de c„tre
P.N.U.D. conform legisla˛iei rom‚ne∫ti Ón vigoare ∫i/sau
metodologiei P.N.U.D., dup„ caz.
4.2. Dreptul de administrare de c„tre P.N.U.D. a
fondurilor M.I.E./A.M.–P.O.R., puse la dispozi˛ie Proiectului,
este valabil p‚n„ la data de 30 noiembrie 2007. Celelalte
fonduri puse la dispozi˛ie Proiectului de c„tre P.N.U.D. vor
putea fi cheltuite p‚n„ la data de 30 decembrie 2007, dat„

la care Ónceteaz„ valabilitatea prezentului memorandum de
Ón˛elegere.
4.3. Cheltuielile necesare administr„rii fondurilor ∫i
asigur„rii managementului de c„tre P.N.U.D. vor fi Ón
cuantum de 5% din valoarea contribu˛iei M.I.E./A.M.–P.O.R.
efectiv utilizat„ pentru implementarea Proiectului.
4.4. Sumele neutilizate din contribu˛ia M.I.E/A.M.–P.O.R.
vor fi restituite de c„tre P.N.U.D. Ón termen de 15 zile de
la data termin„rii Proiectului.
4.5. P.N.U.D. va furniza M.I.E./A.M.–P.O.R. urm„toarele
rapoarte:
a) p‚n„ la Óncetarea sau rezilierea prezentului
memorandum de Ón˛elegere, P.N.U.D. va prezenta rapoarte
trimestriale care s„ con˛in„ activit„˛ile Proiectului, impactul
acestor activit„˛i, precum ∫i datele financiare provizorii
incluz‚nd documente justificative;
b) la Óncheierea Proiectului, P.N.U.D. va preg„ti ∫i va
prezenta M.I.E. un raport final care va con˛ine raportul
tehnic, precum ∫i datele financiare finale.
4.6. M.I.E./A.M.–P.O.R. va Ónregistra Ón eviden˛a
contabil„ suma efectiv cheltuit„ Ón baza raportului prev„zut
la pct. 4.5 lit. b), raport care va trebui anexat la ordinul de
plat„ prin care P.N.U.D. va restitui suma necheltuit„.
ARTICOLUL 5
Obliga˛iile p„r˛ilor

5.1. M.I.E./A.M.–P.O.R. are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ furnizeze P.N.U.D., la cererea scris„ a acestuia,
datele statistice ∫i informa˛iile pe care le de˛ine Ón sprijinul
derul„rii Proiectului;
b) s„ participe la procesul de selectare a personalului ∫i
a jude˛elor/localit„˛ilor implicate Ón Proiect;
c) s„ acorde, pe parcursul implement„rii Proiectului,
sprijin tehnic pe domeniile sale de competen˛„, pentru
procesul de instruire necesar;
d) s„ monitorizeze desf„∫urarea Proiectului ∫i s„
supervizeze rapoartele tehnice ∫i financiare Ónaintate de
c„tre P.N.U.D.;
e) s„ vireze Ón contul P.N.U.D. sumele de bani la care
se oblig„ prin prezentul memorandum de Ón˛elegere,
conform modalit„˛ii stabilite Ón art. 3 pct. 3.3.
5.2. P.N.U.D. are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ r„spund„ de managementul eficient al Proiectului,
din punct de vedere administrativ, financiar ∫i tehnic, Ón
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conformitate cu legisla˛ia rom‚neasc„ Ón vigoare ∫i/sau cu
reglement„rile generale P.N.U.D.;
b) s„ r„spund„ de procesul de selectare a personalului
∫i a jude˛elor/localit„˛ilor implicate Ón Proiect;
c) s„ asigure ca achizi˛iile din contribu˛ia M.I.E./A.M.–
P.O.R. s„ se realizeze Ón conformitate cu legisla˛ia
rom‚neasc„ privind achizi˛iile publice;
d) s„ asigure virarea sumelor aferente contribu˛iei
P.N.U.D. conform art. 3 pct. 3.2;
e) s„ asigure monitorizarea ∫i raportarea privind
implementarea Proiectului; s„ transmit„, conform graficului
stabilit prin prezentul memorandum de Ón˛elegere, toate
raport„rile privind derularea Proiectului c„tre M.I.E./A.M.–
P.O.R.;
f) s„ nu ac˛ioneze Ón numele M.I.E./A.M.–P.O.R. ∫i s„
nu creeze obliga˛ii Ón numele acestuia;
g) s„ restituie Ón termen de 15 zile de la terminarea
Proiectului sumele r„mase neutilizate din contribu˛ia
M.I.E./A.M.–P.O.R.;
h) s„ specifice Ón toate materialele promo˛ionale,
inform„rile sau Ón alte ac˛iuni faptul c„ Proiectul este
finan˛at de Guvernul Rom‚niei prin M.I.E./A.M.–P.O.R.;
i) s„ p„streze ∫i s„ arhiveze documentele financiare ∫i
cele referitoare la prestarea serviciilor contractate, conform
normelor Ón vigoare, precum ∫i s„ le prezinte organelor de
control abilitate.
ARTICOLUL 6
For˛a major„

6.1. Niciuna dintre p„r˛ile semnatare nu r„spunde de
neexecutarea la termen sau de executarea Ón mod
necorespunz„tor a oric„rei obliga˛ii ce Ói revine Ón baza
prezentului memorandum de Ón˛elegere, dac„ neexecutarea
sau executarea necorespunz„toare a obliga˛iei respective a
fost cauzat„ de for˛a major„, astfel cum este definit„ de
lege.
6.2. Partea care invoc„ for˛a major„ este obligat„ s„
notifice cealalt„ parte Ón termen de 20 de zile de la
producerea evenimentului ∫i s„ ia toate m„surile Ón
vederea limit„rii consecin˛elor.
6.3. Dac„ Ón termen de 30 de zile de la producere
evenimentul respectiv nu Ónceteaz„, p„r˛ile au dreptul s„
notifice Óncetarea de plin drept a prezentului memorandum
de Ón˛elegere f„r„ ca vreuna dintre ele s„ pretind„ dauneinterese, Óns„ au obliga˛ia de a-∫i onora toate obliga˛iile
scadente p‚n„ la data producerii evenimentului.

7.2. Œn cazul Ón care notificarea se face pe cale po∫tal„,
ea va fi transmis„ prin scrisoare recomandat„ cu
confirmare de primire ∫i se consider„ primit„ de destinatar
la data men˛ionat„ de oficiul po∫tal primitor pe aceast„
confirmare.
7.3. Dac„ notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se
consider„ primit„ Ón prima zi lucr„toare dup„ cea Ón care a
fost expediat„.
7.4. Notific„rile verbale nu se iau Ón considerare de
niciuna dintre p„r˛i dac„ nu sunt confirmate prin intermediul
uneia dintre modalit„˛ile prev„zute la alineatele precedente.
ARTICOLUL 8
Solu˛ionarea litigiilor

8.1. P„r˛ile au convenit ca toate neÓn˛elegerile privind
validitatea prezentului memorandum de Ón˛elegere sau
rezultate din interpretarea, executarea ori Óncetarea acestuia
s„ fie rezolvate pe cale amiabil„ de reprezentan˛ii lor.
8.2. Œn cazul Ón care rezolvarea neÓn˛elegerilor nu este
posibil„ pe cale amiabil„, ele vor fi supuse spre solu˛ionare
instan˛elor judec„tore∫ti competente, conform legisla˛iei
rom‚ne∫ti Ón vigoare.
ARTICOLUL 9
Modificarea memorandumului de Ón˛elegere

9.1. Prezentul memorandum de Ón˛elegere poate fi
modificat oric‚nd, prin protocol, cu consim˛„m‚ntul scris al
ambelor p„r˛i.
ARTICOLUL 10
Œncetarea memorandumului de Ón˛elegere

10.1. Prezentul memorandum de Ón˛elegere Ó∫i Ónceteaz„
aplicabilitatea la data Ómplinirii termenului prev„zut la art. 2.
10.2. Anularea total„ sau par˛ial„ a clauzelor prezentului
memorandum de Ón˛elegere de c„tre una dintre p„r˛i nu va
avea niciun efect asupra obliga˛iilor scadente Óntre p„r˛i ∫i
nu este de natur„ s„ Ónl„ture r„spunderea p„r˛ii care, din
vina sa, a determinat Óncetarea acestuia.
ARTICOLUL 11
Clauze finale

7.1. Œn accep˛iunea p„r˛ilor semnatare, orice notificare
adresat„ de una dintre acestea celeilalte este valabil
Óndeplinit„ dac„ va fi transmis„ Ón scris la sediul prev„zut
Ón partea introductiv„ a prezentului memorandum de
Ón˛elegere.

11.1. Echipamentele, bunurile sau alte propriet„˛i
achizi˛ionate din fondurile Proiectului sunt Ón proprietatea
P.N.U.D. numai pe perioada derul„rii acestuia. La
Óncheierea Proiectului, dreptul de proprietate asupra tuturor
acestor echipamente, bunuri sau propriet„˛i revine de drept
autorit„˛ilor locale.
11.2. Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul memorandum de Ón˛elegere.
11.3. Prezentul memorandum de Ón˛elegere a fost
Óncheiat Ón patru exemplare originale, dou„ Ón limba
rom‚n„ ∫i dou„ Ón limba englez„.

Pentru Ministerul Integr„rii Europene/Autoritatea
de management — Programul opera˛ional regional,
Anca Daniela Boagiu,
ministrul integr„rii europene

Pentru Programul Na˛iunilor Unite
pentru Dezvoltare,
Soknan Han Jung,
reprezentant rezident

ARTICOLUL 7
Notific„rile Óntre p„r˛i
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ANEXA Nr. 1

GUVERNUL ROM¬NIEI
PROGRAMUL NAﬁIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE
E X T I N D E R E A I M P L E M E N T √ R I I A G E N D E I L O C A L E 21 Œ N R O M ¬ N I A

Scurt„ descriere
Obiectivul principal al Proiectului este formarea ∫i Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la nivelul autorit„˛ilor locale de
a implementa Agenda local„ 21, pe baza experien˛ei c‚∫tigate ∫i a rezultatelor ob˛inute Ón fazele anterioare ale
Proiectului (2000—2005).
Proiectul Ó∫i propune, de asemenea, s„ acorde asisten˛„ pentru implementarea unora dintre proiectele prioritare
propuse de c„tre comunit„˛ile locale.
Implementarea Agendei locale 21 cre∫te eficien˛a procesului de descentralizare ∫i reform„ a administra˛iei publice
Ón Rom‚nia Ón vederea asigur„rii unei guvern„ri participative, reducerii s„r„ciei ∫i cre∫terii economice durabile.
PAGINA DE SEMN√TURI

ﬁara: Rom‚nia
Indicatori/Rezultate UNDAF:
Indicatori/Rezultate a∫teptate:
Indicatori/Output:
Partener executiv:

Œnt„rirea capacit„˛ii administrative la nivel central ∫i local, p‚n„ Ón 2009, pentru a
dezvolta, implementa ∫i monitoriza politici ∫i programe, asigur‚nd transparen˛a,
contabilitatea corect„ ∫i participarea
Coordonare intersectorial„ sporit„ ∫i responsabilitate orizontal„ pentru formularea
∫i implementarea politicilor Ón sprijinul furniz„rii Ón mod transparent ∫i eficient a
serviciilor publice, la nivelul guvern„rii centrale ∫i locale
Principiile dezvolt„rii durabile Óncorporate Ón strategiile ∫i planurile de ac˛iune
locale ale celor 40 de localit„˛i care au solicitat serviciile de consultan˛„ ale
P.N.U.D.
Ministerul Integr„rii Europene (M.I.E.)

Durata Programului: 2004—2009
Componenta Programului: Guvernare democratic„
Titlul Proiectului: Extinderea implement„rii Agendei
locale 21 Ón Rom‚nia
Proiect nr.: 0033238
Durata Proiectului: mai 2006 — decembrie 2007
Managementul Proiectului: NEX

Aprobat (Guvern):

Aprobat (P.N.U.D.):

Buget: 314.900 USD
Comision de administrare: 10.825 USD
Buget total: 325.725 USD
Resurse alocate: ..........................
• Guvern (M.I.E.)
227.325 USD
• Trac (P.N.U.D.)
98.400 USD
• Al˛ii:
— Donor ...................................................
— Donor ...................................................
— Donor ...................................................
• Contribu˛ii Ón natur„ ...................................
Buget nefinan˛at: ................................................

Anca Daniela Boagiu,
ministrul integr„rii europene
Ministerul Integr„rii Europene
Soknan Han Jung,
reprezentant rezident

PARTEA I.a)
Analiza situa˛iei
Contextul na˛ional
Tranzi˛ia Rom‚niei c„tre o democra˛ie matur„ ∫i o
economie de pia˛„ func˛ional„ a fost dificil„ ∫i dureroas„ Ón
compara˛ie cu alte ˛„ri din Europa Central„. Anumi˛i factori
cruciali au contribuit la aceasta: mo∫tenirea grea a
trecutului regim comunist, distorsiuni structurale majore Ón

economie, faptul c„ ˛ara era deja Óntr-o recesiune profund„
Ón momentul schimb„rilor politice din 1989, patru decenii de
izolare aproape total„ fa˛„ de curentul principalelor
dezvolt„ri sociale, culturale ∫i tehnologice din Europa. Œn
plus, natura violent„ a schimb„rii regimului a marcat fazele
de Ónceput ale procesului politic, greut„˛ile inerente unei
transform„ri radicale const‚nd Ón ezit„ri ∫i erori ale
guvernelor rom‚ne∫ti succesive.
Dup„ o sc„dere sever„ Óntre 1997 ∫i 1999, economia
rom‚neasc„ a Ónregistrat o cre∫tere pozitiv„ modest„ Ón 2000,
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continu‚nd aceast„ tendin˛„ cu o cre∫tere de 5,3% a PIB
Ón 2001, 4,9% Ón 2002, 4,3% Ón 2003 ∫i 8,3% Ón 2004.
Cre∫terea accelerat„, orientat„ c„tre export, a fost Ónso˛it„
de Ómbun„t„˛irea general„ a indicatorilor macroeconomici:
infla˛ia fa˛„ de anul anterior s-a Ónjum„t„˛it Ón 2002,
ajung‚nd la 17,8%, cu 4% sub valoarea propus„; a
continuat s„ scad„ la 15,3% Ón 2003 ∫i 11,9% Ón 2004;
balan˛a comercial„ s-a Ómbun„t„˛it semnificativ, rezervele
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei au atins cel mai ridicat nivel,
privatizarea ∫i consolidarea sectorului industrial ∫i bancar
au demarat bine, pie˛ele de capital s-au ridicat, ∫omajul a
r„mas Ón limite controlabile (8,1% Ón 2002, 7,4% Ón 2003 ∫i
6,2% Ón 2004). Previziunile pentru urm„torul an sunt
Óncurajatoare ∫i considerate durabile, fapt recunoscut de
institu˛iile financiare interna˛ionale ∫i agen˛iile de rating.
Procesul de reform„ a fost puternic influen˛at de
ini˛iativele ∫i condi˛ion„rile integr„rii europene ∫i atlantice a
Rom‚niei. Cet„˛enii rom‚ni pot c„l„tori f„r„ viz„ Ón spa˛iul
Uniunii Europene. Toate acestea plus recentele ac˛iuni
legislative ∫i executive de Ómbun„t„˛ire a performan˛elor
administra˛iei centrale ∫i locale, de combatere a birocra˛iei
∫i corup˛iei ∫i de asigurare a transparen˛ei sunt Ón m„sur„
s„ creasc„ atractivitatea Rom‚niei pentru infuzia de capital
∫i investi˛ii, sporindu-i capacitatea de a absorbi considerabil
fondurile de preaderare ale Uniunii Europene sau fondurile
altor donori, Ón special Banca Mondial„.
Deficien˛ele care persist„, a∫a cum sunt prezentate de
rapoartele privind Rom‚nia ale Comisiei Europene ∫i
institu˛iilor financiare interna˛ionale, au fost identificate Ón
domeniile capacit„˛ii institu˛ionale ∫i administrative,
independen˛ei, impar˛ialit„˛ii ∫i operativit„˛ii sistemului
administrativ ∫i juridic, abilit„˛ii de a genera ∫i implementa
proiecte semnificative eficiente ∫i de a asigura implicarea
∫i sprijinul comunit„˛ii pentru aceste proiecte, incluz‚nd
recurgerea eficient„ la parteneriatul public-privat.
Ca ∫i alte ˛„ri cu economie Ón tranzi˛ie sau Ón
dezvoltare, Rom‚nia are Ónc„ de Ónfruntat mari dezechilibre
structurale ∫i spa˛iale, care necesit„ o solu˛ionare urgent„
pentru a asigura o cre∫tere solid„ ∫i durabil„, cum ar fi
cele dintre capitala ˛„rii, Bucure∫ti, ∫i restul ˛„rii, dintre
diferitele regiuni ∫i jude˛e, dintre zonele urbane ∫i cele
rurale. Reducerea s„r„ciei ∫i asigurarea durabil„ a
securit„˛ii sociale, Ón special Ón zonele defavorizate, r„m‚n
principalele preocup„ri. Problemele de mediu, un sector
mult neglijat Ón trecut, constituie provoc„ri serioase din
punctul de vedere al prevenirii degrad„rii ∫i al conform„rii
cu standardele europene ∫i interna˛ionale, ˛in‚nd cont de
resursele limitate disponibile ∫i de prioritatea sc„zut„ care
a fost acordat„ acestui sector de c„tre factorii locali de
decizie. Œn ciuda stadiului relativ avansat al legisla˛iei de
baz„ ∫i al celei secundare, situa˛ia r„m‚ne complicat„ din
cauza unui mecanism necorespunz„tor de aplicare a
acestora.
Localit„˛ile din Rom‚nia se confrunt„, Ón principal, cu
urm„toarele probleme:
• lipsa unei viziuni coerente privind urbanismul ∫i
planificarea dezvolt„rii durabile;
• calitatea slab„ a infrastructurii ∫i a serviciilor de
alimentare cu ap„, gospod„rire a de∫eurilor, transport,
energie, s„n„tate;
• resurse financiare reduse;

• ∫omaj, sistem deficient de securitate social„, excludere
social„;
• deteriorarea calit„˛ii factorilor de mediu — ap„, aer,
sol, spa˛ii verzi;
• capacitate institu˛ional„ necorespunz„toare la nivelul
administra˛iei locale pentru elaborarea unor planuri de
dezvoltare durabil„, precum ∫i pentru absorb˛ia fondurilor
europene (de preaderare ∫i/sau structurale);
• nivel sc„zut al particip„rii publice ∫i lipsa ini˛iativelor
adecvate pentru parteneriate Óntre administra˛ia central„ ∫i
cea local„, comunitatea oamenilor de afaceri ∫i societatea
civil„.
Cu c‚teva excep˛ii, conceptul ∫i principiile dezvolt„rii
durabile nu au fost integrate procesului decizional, Ón timp
ce strategiile ∫i ac˛iunile la nivel local au fost Ón continuare
abordate sectorial. Nu a fost stabilit niciun cadru pentru
cooperarea activ„ Óntre participan˛ii la guvernarea local„ ∫i
implicarea activ„ a celorlal˛i actori importan˛i ∫i a diferitelor
segmente ale popula˛iei. Aceasta se datoreaz„ par˛ial lipsei
de informa˛ie, Ón˛elegere ∫i abordare metodologic„ a
procedurilor democratice, precum ∫i lipsei de transparen˛„
din partea autorit„˛ii locale.
Contribu˛ia P.N.U.D.
Pentru a contribui la rezolvarea acestor probleme,
Óncep‚nd din ianuarie 2000, P.N.U.D./C.N.D.D. a sprijinit
proiectul îŒnt„rirea capacit„˛ii locale pentru implementarea
Agendei locale 21 Ón Rom‚nia“, av‚nd ca obiectiv sporirea
capacit„˛ii opera˛ionale a autorit„˛ilor locale pentru
accelerarea procesului participativ ∫i a procesului de
planificare multisectorial„ ∫i pentru Óncurajarea implement„rii
strategiei na˛ionale pentru dezvoltare durabil„, prin
preg„tirea strategiilor Agendei locale 21, a planurilor de
ac˛iune ∫i a proiectelor specifice de la nivel local orientate
spre rezolvarea problemelor prioritare ale comunit„˛ilor
locale.
Acest proiect P.N.U.D. a fost implementat Ón perioada
2000—2003 Ón 8 ora∫e-pilot (Baia Mare, Gala˛i, Giurgiu,
Ia∫i, Miercurea-Ciuc, Ploie∫ti, R‚mnicu V‚lcea ∫i T‚rgu
Mure∫), o aten˛ie special„ acord‚ndu-se Ónt„ririi democra˛iei
∫i a guvern„rii, reducerii s„r„ciei, precum ∫i protec˛iei
mediului.
Proiectul Agenda local„ 21 a fost deosebit de apreciat
at‚t la nivel central guvernamental, c‚t ∫i la nivelul
autorit„˛ilor locale. A existat o cerere mare din partea altor
autorit„˛i locale pentru a fi incluse Ón acest proces. Av‚nd
Ón vedere rezultatele excelente ale fazei-pilot, precum ∫i
experien˛a acumulat„ de lucru Ón echip„ cu metodologii ∫i
tehnici adecvate, Guvernul Rom‚niei a decis extinderea
programului Agenda local„ 21 la nivel na˛ional, Ón peste
40 de municipalit„˛i, Ón perioada 2003—2007. Œn acest sens
o conven˛ie de colaborare a fost semnat„ pe data de
29 august 2002 Óntre reprezentan˛ii Guvernului, ai
Federa˛iei Autorit„˛ilor Locale din Rom‚nia ∫i P.N.U.D. Ca
urmare a acestei conven˛ii, extinderea implement„rii
Agendei locale 21 a inclus 13 localit„˛i Ón perioada 2003—
2004 (Arad, Bolintin-Vale, C‚mpina, F„lticeni, Media∫,
Pite∫ti, Sibiu, Sighi∫oara, Slatina, T‚rgu Jiu, T‚rgovi∫te,
Vatra Dornei, Zimnicea), Ón 2004—2005 3 localit„˛i ∫i un
jude˛ (Bistri˛a, Borsec, Bra∫ov ∫i jude˛ul Mure∫), Ón 2005—
2006 3 localit„˛i ∫i un jude˛ (Constan˛a, Gura Humorului,
Medgidia ∫i jude˛ul Bra∫ov).
Ultimele dou„ faze ale Proiectului (2004—2006) au adus
o abordare nou„, l„rgind aria de implementare a acestuia
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de la nivelul unei localit„˛i la nivelul unui jude˛. Consecvent
rolului s„u de sprijinire a autorit„˛ilor locale Ón dezvoltarea
capacit„˛ii institu˛ionale pentru a r„spunde cerin˛elor din
etapa de aderare/integrare Ón Uniunea European„ ∫i av‚nd
Ón vedere importan˛a planurilor de dezvoltare local„ Ón
schema de dezvoltare regional„, P.N.U.D. va continua s„
acorde asisten˛„ pentru implementarea Agendei locale 21,
orientat„ c„tre procesul de planificare a unei dezvolt„ri
durabile la nivel regional.
• Democra˛ia ∫i Ónt„rirea administra˛iei locale

Procesul Agendei locale 21 Ón Rom‚nia a reprezentat
un instrument vizibil Ón Ónt„rirea administra˛iei locale.
Dezbaterile multiparteneriale au demonstrat Ón mod clar c„
angajamentul comun cu privire la respectarea valorilor
p„cii, a drepturilor omului, a democra˛iei ∫i a regulilor de
drept este perceput ∫i integrat Ón conceptul ∫i Ón practica
dezvolt„rii durabile. Œn acest context, Agenda local„ 21 s-a
dovedit a fi un instrument strategic Ón promovarea
particip„rii publice pe scar„ larg„, stabilind parteneriate
Óntre autorit„˛ile locale ∫i principalele grupuri ∫i acceler‚nd
descentralizarea procesului decizional, Ón timp ce partenerii
locali ∫i cet„˛enii au fost Ómputernici˛i s„ Ó∫i exercite
influen˛a ∫i s„ contribuie la dezvoltarea prezent„ ∫i viitoare
a comunit„˛ilor.
• Dezvoltarea ∫i reducerea s„r„ciei

Procesul Agendei locale 21 a Ónglobat aspectul crucial
al reducerii s„r„ciei, asociindu-l cu combaterea inegalit„˛ii
∫i nesiguran˛ei sociale. Implicarea tuturor sectoarelor
comunit„˛ii a fost un instrument indispensabil Ón abordarea
acestor priorit„˛i. Platformele de participare local„ s-au
ocupat Ón principal de diversele aspecte ale s„r„ciei prin
proiecte concrete care ar putea crea noi oportunit„˛i de
locuri de munc„, reducerea ∫omajului, asistarea procesului
de adaptare a persoanelor Ón v‚rst„ ∫i a altor grupuri
defavorizate la schimb„rile economiei de pia˛„,
Ómbun„t„˛irea condi˛iilor sanitare, suport Ón reducerea
fenomenului de excludere social„ etc.
• Protec˛ia mediului

Œn cadrul procesului Agendei locale 21 au fost realiza˛i
pa∫i concre˛i cu privire la rezolvarea problemelor de mediu.
Un nou experiment sub emblema Agendei locale 21 Ól
reprezint„ demersurile efectuate de unele dintre localit„˛ile
implicate Ón fazele anterioare ale proiectului, privind ini˛ierea
parteneriatelor public-private Ón vederea rezolv„rii unor
probleme de mediu considerate prioritare de c„tre
comunit„˛ile locale: sistemele de canalizare ∫i tratare a
apelor uzate, gospod„rirea integrat„ a de∫eurilor. Toate
acestea, cu scopul de a preveni poluarea, de a proteja
habitatele naturale ∫i de a Ómbun„t„˛i calitatea vie˛ii
oamenilor.
PARTEA I.b)
Strategia
Œn procesul de formulare a Planului na˛ional de
dezvoltare 2004—2006 de c„tre Guvern Ón parteneriat cu
consiliile de dezvoltare regional„, Ón conformitate cu
cerin˛ele procesului de aderare la Uniunea European„, s-a
constatat c„ la nivel local contribu˛iile nu au fost
semnificative. Autorit„˛ile locale, precum ∫i ceilal˛i actori de
pe plan local au demonstrat o lips„ de viziune pe termen
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lung ∫i o lips„ de know-how tehnic Ón preg„tirea
documentelor necesare.
Acesta este motivul pentru care Guvernul a ini˛iat
extinderea implement„rii Agendei locale 21, Ón vederea
Ónt„ririi procesului participativ ca parte integrant„ a reformei
administra˛iei publice ∫i Ón special a descentraliz„rii.
Acest tip de interven˛ie a fost considerat foarte necesar
deoarece:
• planurile de dezvoltare la nivel local, de bun„ calitate,
pot fi u∫or integrate Ón planificarea mult mai complex„ a
dezvolt„rii regionale; ∫i
• procesul Agendei locale 21 va fi un instrument Ón
construirea unor politici coerente la toate nivelurile (local,
na˛ional ∫i regional).
Proiectul propus va construi pe baza experien˛ei unice
acumulate pe parcursul fazelor anterioare, Óntr-o Óncercare
integratoare de a r„sp‚ndi experien˛a pozitiv„ Ón noi
localit„˛i ∫i jude˛e ∫i de a identifica ∫i accesa surse de
finan˛are pentru a Óncepe implementarea concret„, Ón
parteneriat cu to˛i participan˛ii (administra˛ie central„,
administra˛ie local„, sector privat, ONG-uri, donori etc.), a
proiectelor prioritare selectate de comunitate.
Strategia Proiectului este de a furniza structuri care s„
sprijine Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale, s„ creasc„ gradul
de con∫tientizare ∫i s„ contribuie la diseminarea informa˛iei.
Module de instruire specifice vor fi organizate, pe baza
necesit„˛ilor identificate, cuno∫tin˛ele acumulate urm‚nd a fi
consolidate prin ac˛iuni integrate Ón activitatea curent„ a
autorit„˛ilor publice. Proiectul va asigura participare public„
Ón mecanismul decizional la nivel local. De asemenea, va
mobiliza expertiza local„ pentru stabilirea ∫i realizarea
priorit„˛ilor de dezvoltare, ceea ce va ad„uga dimensiunea
orizontal„ Ón leg„tura dintre ac˛iunile de nivel local ∫i
na˛ional. Proiectul va utiliza, de asemenea, experien˛a ∫i
concluziile unor proiecte similare ∫i ale practicii din alte ˛„ri
europene.
Prin sprijinirea introducerii principiilor Agendei locale 21
∫i prin implementarea specific„ a planurilor locale de
ac˛iune, Proiectul va contribui la sporirea capacit„˛ii ∫i
Ómbun„t„˛irea performan˛elor at‚t ale resurselor umane, c‚t
∫i ale institu˛iilor. Proiectul va ajuta la promovarea
obiectivelor dezvolt„rii durabile at‚t Ón ceea ce prive∫te
procesul, c‚t ∫i rezultatele concrete.
Proiectul va extinde implementarea Agendei locale 21 Ón
dou„ jude˛e ∫i un municipiu, selectate Ón comun de
P.N.U.D. ∫i M.I.E., pe baza metodologiei stabilite anterior:
• stabilirea structurilor locale ale Agendei locale 21
(Comitetul local de coordonare, Biroul local al Agendei
locale 21 ∫i grupurile de lucru);
• identificarea nevoilor locale de instruire ∫i derularea
activit„˛ilor de training;
• elaborarea proiectului Planului local de dezvoltare
durabil„ (care include Strategia local„ de dezvoltare
durabil„, Planul local de ac˛iune), urmat de un larg proces
de dezbatere public„ pentru corectarea/completarea
documentului Ónaintea finaliz„rii;
• identificarea ∫i alc„tuirea portofoliului de proiecte
prioritare;
• sprijin pentru implementarea unora dintre proiectele
prioritare, av‚ndu-se Ón vedere sinergia cu alte proiecte
P.N.U.D. din acelea∫i localit„˛i.

*) Partea a II-a este reprodus„ Ón facsimil.

PARTEA a II-a*)
Matricea rezultatelor
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PARTEA a III-a
Managementul Proiectului
M.I.E. este agen˛ia de execu˛ie a Proiectului ∫i va
contribui la cofinan˛area acestuia. Agen˛ia de execu˛ie va
desemna un director de proiect la nivel na˛ional, care va fi
punctul focal al Guvernului ∫i va r„spunde de execu˛ia
general„ a Proiectului. Acesta va asigura coordonarea Ón
cadrul Proiectului Óntre nivelul central ∫i local ∫i va asigura
cooperarea efectiv„ Óntre agen˛iile guvernamentale relevante
∫i echipa de implementare a proiectului.
Directorul de proiect, care trebuie s„ fie salariatul
agen˛iei de execu˛ie (M.I.E.) este r„spunz„tor fa˛„ de
Guvern ∫i P.N.U.D. pentru implementarea Proiectului Ón
conformitate cu proiectul de document semnat. Directorul
de proiect va fi persoana Ómputernicit„ cu avizarea
opera˛iunilor din cadrul Proiectului.
M.I.E. va monitoriza derularea Proiectului pe baza
planurilor de lucru trimestriale ce vor fi elaborate ∫i
actualizate de c„tre managerul de proiect.
P.N.U.D. va avea responsabilitatea general„ pentru
managementul tehnic ∫i financiar al Proiectului ∫i va
continua s„ contribuie cu fonduri la realizarea acestuia.
P.N.U.D. va r„spunde de procurarea ∫i managementul
resurselor necesare pentru Proiect. Legisla˛ia rom‚n„
privind achizi˛iile publice ∫i regulile ∫i reglement„rile
P.N.U.D. se vor aplica Ón toate activit„˛ile din cadrul
Proiectului. P.N.U.D. va preg„ti ∫i actualiza planurile de
lucru ∫i va folosi mecanismele proprii pentru monitorizare
∫i evaluare ∫i, de asemenea, mecanismele sale pentru a
asigura un management financiar corect, precum ∫i un
sistem de raportare adecvat ca periodicitate ∫i acurate˛e.
Proiectul va fi implementat de Centrul Na˛ional pentru
Dezvoltare Durabil„ (C.N.D.D.). C.N.D.D. este entitate
na˛ional„, care are capacitatea de a asigura un cadru clar
pentru analiza ∫i dezbaterea problemelor de dezvoltare
durabil„. Dat„ fiind capacitatea demonstrat„ a C.N.D.D., Ón
calitate de agen˛ie de implementare a P.N.U.D. pentru
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proiecte de dezvoltare durabil„, de a coordona Óntre o
serie larg„ de parteneri, activit„˛i na˛ionale privind
dezvoltarea durabil„, acesta are o pozi˛ie consolidat„
pentru a conduce procesul Agendei locale 21 Ón Rom‚nia.
Experien˛a sa dovedit„ Ói asigur„ o leg„tur„ str‚ns„ cu
actori relevan˛i ∫i proiecte, dispun‚nd de o list„ ampl„ de
exper˛i ∫i de un volum mare de informa˛ii ∫i resurse.
P.N.U.D. va desemna un manager de proiect din cadrul
C.N.D.D., care va superviza implementarea de zi cu zi a
Proiectului ∫i va coordona interac˛iunile dintre Guvern,
comitetele locale de coordonare, ONG-uri ∫i al˛i parteneri
Ón cadrul Proiectului. P.N.U.D. va Óncheia contracte cu o
echip„ de exper˛i a C.N.D.D. pentru coordonarea
activit„˛ilor tehnice ale Proiectului, activit„˛ilor financiaradministrative ∫i a celor de promovare media.
Procesul de implementare a Proiectului va fi sprijinit de
Federa˛ia Autorit„˛ilor Locale din Rom‚nia, care va facilita
schimbul de experien˛„ Óntre localit„˛ile implicate Ón toate
etapele Proiectului Agenda local„ 21.
P.N.U.D. va stabili comitete locale de coordonare Ón
localit„˛ile implicate Ón Proiect, care vor include
reprezentan˛i ai autorit„˛ilor locale, ai sectorului public ∫i
privat, ai societ„˛ii civile. Aceste comitete vor coordona ∫i
vor supraveghea Óntregul proces al Agendei locale 21 Ón
localitatea respectiv„ ∫i vor monitoriza activitatea exper˛ilor
din grupurile de lucru.
Activit„˛ile Proiectului se vor desf„∫ura ∫i vor fi
monitorizate pe planurile trimestriale de lucru, elaborate ∫i
actualizate de c„tre managerul de proiect. Acesta va
preg„ti ∫i va Ónainta rapoarte tehnice ∫i financiare privind
stadiul Proiectului. Managerul de proiect, cu consultarea
directorului de proiect, va Óntocmi ∫i va prezenta
M.I.E./A.M.-P.O.R. raportul final. Acesta va fi Ónaintat Ón
timp util, pentru a permite verificarea, revizuirea ∫i
aprobarea de c„tre agen˛ia de execu˛ie ∫i P.N.U.D.
Succesul acestui proiect va depinde de participarea
activ„ a unui amplu segment al societ„˛ii ∫i de experien˛a
acumulat„, care vor fi folosite Ón desf„∫urarea viitoarelor
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proiecte, Ón special pe parcursul preg„tirii strategiei locale
de dezvoltare durabil„. Œn acest sens, numero∫i participan˛i
la realizarea Proiectului vor fi implica˛i Ón preg„tirea ∫i
implementarea monitoriz„rii ∫i Ón analiza rezultatelor
monitoriz„rii. Proiectul va fi evaluat ∫i auditat conform
procedurilor P.N.U.D.

PARTEA a IV-a
Cadru legal
Proiectul de document va fi instrumentat Ón conformitate
cu art. 1 din Acordul Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Programul
Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 23 ianuarie
1991.
ANEXA Nr. 21)

BUGETUL PROIECTULUI

(cheltuieli totale pentru 20 de luni)

1)

Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru stabilirea unor m„suri referitoare la obiectivul de investi˛ii îBiblioteca Na˛ional„“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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 desemneaz„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor
ca unic titular pentru obiectivul de investi˛ii îBiblioteca
Na˛ional„“, aflat Ón proprietatea public„ a statului, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Ansamblul distinct îCorpul de cl„dire
AULA“, situat Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 22,
sectorul 3, compus din corpurile G, H ∫i I, Ón suprafa˛„
construit„ de 3.006 m 2, se transmite din administrarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ón administrarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
(2) Predarea-preluarea ansamblului îCorpul de cl„dire
AULA“, a documenta˛iilor tehnico-economice, precum ∫i a
altor documente referitoare la ansamblu se realizeaz„ pe
baz„ de protocol Óncheiat Óntre cele dou„ p„r˛i, Ón termen
de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
Art. 3. — (1) Beneficiarul obiectivului de investi˛ii
îBiblioteca Na˛ional„“, aflat Ón administrarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, este Biblioteca Na˛ional„ a Rom‚niei.

(2) Fondurile necesare pentru finalizarea investi˛iei se
asigur„ de Ministerul Culturii ∫i Cultelor.
Art. 4. — Pentru integrarea ansamblului prev„zut la
art. 2 Óntr-un unic concept func˛ional ∫i arhitectural al
Bibliotecii Na˛ionale, Ministerul Culturii ∫i Cultelor va
organiza, Ón condi˛iile legii, un concurs de solu˛ii de
arhitectur„ pentru obiectivul de investi˛ii îBiblioteca
Na˛ional„“, cu sprijinul de specialitate al corpurilor
profesionale academice ∫i de crea˛ie ale arhitec˛ilor ∫i
urbani∫tilor.
Art. 5. — Œn urma finaliz„rii lucr„rilor la obiectivul de
investi˛ii îBiblioteca Na˛ional„“, imobilul va fi Ónscris Ón
inventarul bunurilor din domeniul public al statului, Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.
Art. 6. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 336/1996 privind
nominalizarea titularilor de investi˛ie la obiectivul îBiblioteca
Na˛ional„“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 102 din 20 mai 1996.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 960.
ANEX√

CARACTERISTICILE PRINCIPALE

ale obiectivului de investi˛ii îBiblioteca Na˛ional„“
Titular:
Ministerul Culturii ∫i Cultelor
Beneficiar:
Biblioteca Na˛ional„ a Rom‚niei
Amplasament: Municipiul Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3
Capacit„˛i:
— suprafa˛a total„ desf„∫urat„ = 99.706 m2
din care:
— îCorpul de cl„dire AULA“ = 3.006 m2
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/1995
cu privire la criteriile de salarizare Ón valut„ ∫i celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei
ale personalului trimis Ón misiune permanent„ Ón str„in„tate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 36 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea
∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile
diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare Ón valut„ ∫i

celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ale personalului trimis Ón
misiune permanent„ Ón str„in„tate, republicat„ Ón Monitorul
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Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie
1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pozi˛ia
nr. 35 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

Nr.
crt.

î35.

ﬁara

Republica Coreea

Valuta

$

Salariul lunar
Ón valut„

850“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 iulie 2006.
Nr. 961.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Ludovic Fodor din func˛ia
de consilier de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Ludovic Fodor se elibereaz„ din func˛ia de consilier de stat Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 27 iulie 2006.
Nr. 97.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Ludovic Fodor Ón func˛ia
de consilier personal Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Ludovic Fodor se nume∫te Ón func˛ia de consilier personal Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 27 iulie 2006.
Nr. 98.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/31.VII.2006

15

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Fekete Emő ke Ón func˛ia de consilier
de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
doamna Fekete Emőke se nume∫te Ón func˛ia de consilier de stat Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 27 iulie 2006.
Nr. 99.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE
CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 84/2006 privind aprobarea Tarifelor de plat„
pentru manopera ac˛iunilor de supraveghere, prevenire ∫i control al bolilor la animale,
al celor transmisibile de la animale la om, protec˛ia animalelor ∫i protec˛ia mediului,
pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liber„ practic„ Ómputernici˛i
Ón baza contractului de concesionare
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 ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 24.603 din 5 iulie 2006, Óntocmit de Direc˛ia General„ Sanitar„ Veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn tabelul din anexa la Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 84/2006 privind aprobarea Tarifelor de plat„
pentru manopera ac˛iunilor de supraveghere, prevenire ∫i
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protec˛ia animalelor ∫i protec˛ia mediului,
pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liber„

practic„ Ómputernici˛i Ón baza contractului de concesionare,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 308
din 5 aprilie 2006, ultimul r‚nd, îExamene trichineloscopice“,
se abrog„.
Art. 2. — 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,
Marian Avram
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 169.
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind completarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 139/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor privind procedura de aprobare sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor a activit„˛ilor desf„∫urate de persoanele juridice definite
conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
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 ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 85.950 din 13 iulie 2006, Óntocmit de Direc˛ia de igien„ ∫i s„n„tate public„
veterinar„ din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor privind procedura de aprobare sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor a activit„˛ilor
desf„∫urate de persoanele juridice definite conform art. 2
din Legea nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 139/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 107 ∫i 107 bis din 2 februarie
2005, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, dup„ litera i) se introduc dou„ noi
litere, literele j) ∫i k), cu urm„torul cuprins:
îj) num„r de aprobare veterinar„ — num„rul acordat de
autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„, pentru activit„˛ile
din unit„˛ile supuse controlului sanitar veterinar, care este
compus din:
(i) «indicativul jude˛ului», urmat de codul cifric
acordat de autoritatea sanitar„ veterinar„
teritorial„ unit„˛ilor care valorific„ produse de
origine animal„ numai pe pia˛a na˛ional„; sau
(ii) numai codul cifric acordat de autoritatea sanitar„
veterinar„ central„, Ón cazul unit„˛ilor aprobate
pentru export Ón Uniunea European„ sau pentru
schimburi intracomunitare dup„ data ader„rii.

Numerele de aprobare veterinar„ acordate de
autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ pot
con˛ine, pe l‚ng„ codul cifric, ∫i indicativul
activit„˛ii care a fost aprobat„;
k) marca de s„n„tate — ∫tampila, Ón care este
inscrip˛ionat num„rul de aprobare sanitar„ veterinar„ ∫i
care atest„ c„ produsele au fost ob˛inute cu respectarea
condi˛iilor sanitare veterinare prev„zute de legisla˛ia Ón
vigoare, aplicat„ direct pe produsele de origine animal„ sau
pe ambalajul acestora, dup„ caz, produse care au fost
fabricate Ón unit„˛i autorizate/aprobate sanitar veterinar.“
2. La articolul 7, dup„ alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu urm„torul cuprins:
î(7) Unit„˛ile de industrie alimentar„ autorizate sanitar
veterinar, care nu au Óntocmit programe de modernizare ∫i
restructurare, dar care se afl„ Ón faza de execu˛ie a unei
noi unit„˛i de produc˛ie pe un alt amplasament, situa˛ie
confirmat„ de direc˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti, pot
func˛iona Ón baza autoriza˛iilor emise anterior, cu
respectarea normelor generale de igien„, p‚n„ la data de
1 octombrie 2006.“
Art. II. — 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,
Marian Avram
Bucure∫ti, 24 iulie 2006.
Nr. 170.
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