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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind denun˛area unor tratate interna˛ionale
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 6 alin. (10) din Protocolul privind condi˛iile ∫i aranjamentele
referitoare la admiterea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei Ón Uniunea European„, anexat Tratatului
privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la Luxemburg la
25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 34 din Legea nr. 590/2003
privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Se denun˛„ acordurile ∫i conven˛iile interna˛ionale prev„zute Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Ministerul Afacerilor Externe va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, data la
care tratatele denun˛ate Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea, Ón conformitate cu prevederile acestora.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 6 septembrie 2006.
Nr. 1.216.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
ANEX√
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind constituirea mecanismului na˛ional pentru promovarea
incluziunii sociale Ón Rom‚nia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 din Legea nr. 90/2001
privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se constituie mecanismul na˛ional pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la
nivel central ∫i jude˛ean, potrivit anexelor nr. 1 ∫i 2.
Art. 2. — (1) Œn cadrul autorit„˛ilor publice centrale prev„zute Ón anexa nr. 3 se constituie
unitatea de incluziune social„, care are ca scop monitorizarea implement„rii angajamentelor
asumate de Rom‚nia Ón documentele interna˛ionale din domeniul incluziunii sociale.
(2) Unitatea de incluziune social„ prev„zut„ la alin. (1) are urm„toarele atribu˛ii principale, Ón
raport cu specificul domeniului de activitate al autorit„˛ilor publice centrale Ón care func˛ioneaz„:
a) coordoneaz„ monitorizarea planurilor de implementare a m„surilor de prevenire ∫i combatere
a excluziunii sociale;
b) evalueaz„ efectele m„surilor preconizate prin planurile de implementare prev„zute la lit. a),
prin raportare la obiectivele de dezvoltare regional„ ∫i jude˛ean„;
c) actualizeaz„ indicatorii sectoriali de incluziune social„;
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d) elaboreaz„ sistemul informa˛ional privind datele cu relevan˛„ pentru domeniul incluziunii
sociale;
e) particip„ la procesul de consultare ini˛iat Ón domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu scopul eradic„rii s„r„ciei ∫i prevenirii excluziunii sociale;
f) monitorizeaz„ periodic progresul realizat Ón raport cu obiectivele ∫i indicatorii stabili˛i prin
Raportul anual Ón domeniul incluziunii sociale;
g) elaboreaz„ documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres Ón domeniul
incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
(3) Componen˛a nominal„ a unit„˛ii de incluziune social„ cuprinde maximum 3 persoane, dintre
care una va fi desemnat„ coordonator, ∫i se stabile∫te prin ordin sau decizie a conduc„torilor
autorit„˛ilor publice centrale prev„zute Ón anexa nr. 3
(4) Coordonatorul unit„˛ii de incluziune social„ particip„ la lucr„rile Comisiei na˛ionale privind
incluziunea social„.
Art. 3. — Se Ónfiin˛eaz„ Comisia na˛ional„ privind incluziunea social„, denumit„ Ón continuare
Comisia na˛ional„, organism cu rol consultativ, f„r„ personalitate juridic„, ce func˛ioneaz„ Ón cadrul
Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, s„n„tate, protec˛ia consumatorului, prev„zut la
pozi˛ia VI din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente.
Art. 4. — (1) Comisia na˛ional„ este constituit„ din c‚te un reprezentant, la nivel de secretar
de stat sau pre∫edinte, al ministerelor, autorit„˛ilor, agen˛iilor ∫i al altor institu˛ii guvernamentale cu
atribu˛ii Ón domeniul incluziunii sociale, prev„zute Ón anexa nr. 3.
(2) Componen˛a nominal„ a Comisiei na˛ionale se stabile∫te prin decizie a primului-ministru, Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, pe baza propunerilor
transmise Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei de autorit„˛ile publice centrale
prev„zute Ón anexa nr. 3.
(3) Propunerile privind desemnarea reprezentan˛ilor din cadrul ministerelor, autorit„˛ilor,
agen˛iilor, precum ∫i din cadrul altor institu˛ii guvernamentale cu atribu˛ii Ón domeniul incluziunii
sociale trebuie s„ cuprind„ un membru titular ∫i un membru supleant.
(4) Procedura de lucru a Comisiei na˛ionale se stabile∫te prin regulamentul propriu de
organizare ∫i func˛ionare, aprobat de comisie, Ón termen de cel mult 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
(5) Hot„r‚rile Comisiei na˛ionale se adopt„ prin votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i.
Art. 5. — La lucr„rile Comisiei na˛ionale pot fi invita˛i ∫i partenerii sociali, reprezentan˛i ai
mediului academic, reprezentan˛elor organismelor interna˛ionale Ón Rom‚nia, organiza˛iilor
nonguvernamentale, institutelor de cercetare ∫i al˛ii asemenea.
Art. 6. — Comisia na˛ional„ este condus„ de ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei.
Art. 7. — (1) Principalele atribu˛ii ale Comisiei na˛ionale sunt urm„toarele:
a) identificarea priorit„˛ilor na˛ionale din domeniul incluziunii sociale;
b) stabilirea Planului de ac˛iune Ón conformitate cu priorit„˛ile na˛ionale identificate;
c) avizarea rapoartelor de monitorizare a implement„rii priorit„˛ilor din domeniul incluziunii
sociale;
d) avizarea indicatorilor sectoriali privind incluziunea social„, utiliza˛i Ón sistemele de raportare;
e) avizarea Raportului na˛ional privind domeniul incluziunii sociale ∫i protec˛iei sociale.
(2) Raportul na˛ional privind domeniul incluziunii sociale ∫i protec˛iei sociale, precum ∫i
rapoartele de monitorizare a implement„rii priorit„˛ilor din domeniul incluziunii sociale se
elaboreaz„ sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 8. — Comisia na˛ional„ ac˛ioneaz„ prin Direc˛ia politici, strategii, programe de incluziune
social„ din cadrul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i prin unit„˛ile de incluziune
social„, pentru a promova o strategie de convergen˛„ a politicilor Ón acest domeniu, fundamentate
pe obiectivele stabilite Ón comun Ón vederea promov„rii coeziunii sociale.
Art. 9. — Secretariatul Comisiei na˛ionale este asigurat de Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei, prin Direc˛ia politici, strategii, programe de incluziune social„.
Art. 10. — (1) Direc˛ia politici, strategii, programe de incluziune social„ deruleaz„ ac˛iuni de
cooperare Ón domeniul sistemului informa˛ional statistic cu Institutul Na˛ional de Statistic„.
(2) Ac˛iunile de cooperare prev„zute la alin. (1) se deruleaz„ pentru realizarea compatibilit„˛ii
sistemelor informa˛ionale ∫i pentru realizarea statisticilor solicitate de Uniunea European„ Ón
domeniul incluziunii sociale.
Art. 11. — Œn vederea asigur„rii transversalit„˛ii implement„rii politicilor de incluziune social„ se
organizeaz„, la nivelul institu˛iei prefectului, comisia jude˛ean„ privind incluziunea social„, respectiv
Comisia privind incluziunea social„ a municipiului Bucure∫ti, av‚nd Ón principal urm„toarele atribu˛ii
∫i responsabilit„˛i:
a) elaboreaz„ ∫i aprob„ planul jude˛ean din domeniul incluziunii sociale ∫i protec˛iei sociale;
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b) monitorizeaz„ realizarea obiectivelor prev„zute Ón planurile jude˛ene ∫i efectueaz„ inform„ri
periodice cu privire la situa˛ia ∫i evolu˛ia st„rii sociale a jude˛ului;
c) prezint„ periodic Comisiei na˛ionale inform„ri asupra stadiului de realizare a priorit„˛ilor
asumate prin planul jude˛ean anual.
Art. 12. — (1) Comisia jude˛ean„ privind incluziunea social„ este alc„tuit„ din reprezentan˛i ai
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe ale administra˛iei publice
centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilit„˛i Ón domeniul incluziunii sociale, reprezentan˛i
ai organiza˛iilor neguvernamentale reprezentative din jude˛, reprezentan˛i ai consiliilor locale ∫i ai
consiliului jude˛ean.
(2) La reuniunile comisiei jude˛ene privind incluziunea social„ sunt invita˛i s„ participe
reprezentan˛i ai organiza˛iilor sindicale, ai patronatelor, precum ∫i personalit„˛i recunoscute Ón
domeniu.
Art. 13. — Secretariatul comisiei jude˛ene privind incluziunea social„ se asigur„ de
compartimentul de incluziune social„ din cadrul direc˛iei jude˛ene de munc„, solidaritate social„ ∫i
familie.
Art. 14. — (1) Num„rul de posturi necesare pentru realizarea atribu˛iilor ce decurg din
aplicarea prezentei hot„r‚ri se asigur„ pentru Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei,
prin redistribuire Ón cadrul num„rului maxim de posturi aprobat acestui minister, dup„ cum
urmeaz„: 5 posturi pentru Direc˛ia politici, strategii, programe incluziune social„, c‚te un post
pentru fiecare direc˛ie jude˛ean„ de munc„, solidaritate social„ ∫i familie ∫i dou„ posturi pentru
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a Municipiului Bucure∫ti.
(2) Œn scopul exercit„rii atribu˛iilor unit„˛ii de incluziune social„, num„rul de posturi se asigur„
prin redistribuire Ón cadrul num„rului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate public„
central„ prev„zut„ Ón anexa nr. 3. Œn cazul Ón care posturile nu pot fi asigurate din disponibil prin
redistribuire Ón cadrul num„rului maxim de posturi aprobat, se poate suplimenta, dup„ caz, prin
legea bugetar„, cu maximum 3 posturi.
Art. 15. — Cheltuielile de func˛ionare ale secretariatului prev„zut la art. 9, respectiv la art. 13,
se asigur„ de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 16. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se desfiin˛eaz„ Comisia antis„r„cie ∫i promovare a incluziunii sociale — CASPIS.
(2) Bunurile din dotarea secretariatului tehnic al Comisiei anti-s„r„cie ∫i promovare a incluziunii
sociale — CASPIS se preiau, pe baz„ de protocol de predare-preluare, de Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
Art. 17. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 18. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului
nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei anti-s„r„cie ∫i promovare a
incluziunii sociale — CASPIS, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 509 din
15 iulie 2002, cu modific„rile ulterioare, ∫i Hot„r‚rea Guvernului nr. 385/2006 privind constituirea
Comitetului director pentru monitorizarea implement„rii angajamentelor asumate prin
Memorandumul comun Ón domeniul incluziunii sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 septembrie 2006.
Nr. 1.217.
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ANEXA Nr. 1*)

Mecanismul na˛ional pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
ANEXA Nr. 2

Mecanismul na˛ional pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel jude˛ean
NIVEL JUDEﬁEAN

INSTITUﬁIA PREFECTULUI

COMISIA JUDEﬁEAN√ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIAL√

DIRECﬁIILE JUDEﬁENE DE MUNC√, SOLIDARITATE SOCIAL√
™I FAMILIE

Secretariatul comisiei jude˛ene privind incluziunea social„
Compartiment de
incluziune social„

Servicii publice
deconcentrate
ale ministerelor
∫i ale celorlalte organe
ale administra˛iei
publice centrale
din subordinea
Guvernului
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ANEXA Nr. 3
LISTA

autorit„˛ilor publice centrale cu atribu˛ii Ón domeniul incluziunii sociale
MSP
MJ
MAI
MEC
MAPDR
MTCT
MEdC
MCTI
MMGA
ANOFM
ANES
ANA
ANDZM
ANPDC
ANPH
ANR
ANPF
CNPAS
CNAS

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ministerul S„n„t„˛ii Publice
Ministerul Justi˛iei
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Egalitate de ™anse Óntre Femei ∫i B„rba˛i
Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
Autoritatea Na˛ional„ pentru Persoanele cu Handicap
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Familiei
Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale
Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit Ón continuare FSUE, este un
instrument financiar nerambursabil creat Ón anul 2002 la nivelul Uniunii Europene pentru situa˛ii de
urgen˛„.
(2) Scopul FSUE este de a acoperi o parte din cheltuiala public„ efectuat„ de statul beneficiar
pentru Ónl„turarea efectelor dezastrelor naturale.
(3) Suma total„ acordat„ Rom‚niei de Comisia European„ este de 71.204.670 euro, pentru
decontarea/finan˛area cheltuielilor publice eligibile aferente opera˛iunilor de urgen˛„ Óntreprinse Ón
scopul Ónl„tur„rii pagubelor provocate de cele dou„ valuri de inunda˛ii din anul 2005.
Art. 2. — Sumele primite de Rom‚nia din FSUE se utilizeaz„ pentru decontarea cheltuielilor
efectuate cu urm„toarele ac˛iuni/opera˛iuni eligibile:
a) repunerea imediat„ la starea de func˛ionare sau stadiul ini˛ial, dup„ caz, a lucr„rilor de
infrastructur„ ∫i a instala˛iilor din domeniul furniz„rii energiei, apei ∫i al trat„rii apelor uzate,
telecomunica˛ii, transport, s„n„tate ∫i educa˛ie, asigurarea de ad„post temporar ∫i finan˛area
serviciilor de salvare, pentru acoperirea nevoilor imediate ale popula˛iei afectate;
b) asigurarea imediat„ a infrastructurii de preven˛ie ∫i a m„surilor imediate de protec˛ie a
mo∫tenirii culturale;
c) cur„˛area imediat„ a zonelor lovite de dezastre, inclusiv a zonelor naturale.
Art. 3. — (1) Se desemneaz„ Cancelaria Primului-Ministru ca autoritate coordonatoare a Óntregii
activit„˛i referitoare la implementarea FSUE.
(2) Autoritatea coordonatoare este institu˛ia care aprob„ efectuarea pl„˛ilor corespunz„toare, pe
baza documentelor justificative, verificate ∫i avizate de autorit„˛ile de implementare ∫i elaborate
de beneficiarii finali.
(3) Se desemneaz„ ca autorit„˛i de implementare a FSUE Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor,
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
institu˛ii care de˛in responsabilitatea implement„rii tehnice ∫i financiare a FSUE, Ón conformitate cu
prevederile acordurilor de implementare subsidiare. Autorit„˛ile de implementare sunt institu˛iile
abilitate s„ stabileasc„ criteriile de selec˛ie ∫i prioritizare a contractelor ce vor face obiectul
decont„rii din FSUE.
(4) Œntre autoritatea coordonatoare ∫i autorit„˛ile de implementare se Óncheie c‚te un acord de
implementare subsidiar, Ón care sunt stabilite responsabilit„˛ile/atribu˛iile, precum ∫i sumele aferente
acestora.
(5) Beneficiarii finali pot fi: consilii jude˛ene, consilii locale, Compania Na˛ional„ de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A., Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.,
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“.
Art. 4. — Suma total„ de 71.204.670 euro acordat„ Rom‚niei din FSUE se repartizeaz„ astfel:
a) Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — 61.004.670 euro, din care 16.497.800 euro pentru
acoperirea cheltuielilor din primul val de inunda˛ii, aprilie—mai 2005, ∫i 44.506.870 euro pentru
cel de-al doilea val de inunda˛ii, iulie—august 2005;
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b) Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului — 6.000.000 euro, din care 1.000.000 euro
pentru acoperirea cheltuielilor din primul val de inunda˛ii, aprilie—mai 2005, iar 5.000.000 euro
pentru cel de-al doilea val de inunda˛ii, iulie—august 2005;
c) Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor — 4.200.000 euro, din care 1.300.000 euro
pentru acoperirea cheltuielilor din primul val de inunda˛ii, aprilie—mai 2005, iar 2.900.000 euro
pentru cel de-al doilea val de inunda˛ii, iulie—august 2005.
Art. 5. — Sumele primite de Rom‚nia de la FSUE pentru Ónl„turarea efectelor/pagubelor
produse de cele dou„ valuri de inunda˛ii din anul 2005 se folosesc pentru:
a) decontarea integral„/par˛ial„ a cheltuielilor eligibile efectuate cu opera˛iunile de urgen˛„
Óntreprinse Ón baza contractelor de achizi˛ii, Óncheiate Óncep‚nd cu prima zi a producerii pagubelor
ca urmare a inunda˛iilor, 15 aprilie, respectiv 2 iulie 2005, dar nu mai t‚rziu de 26 iulie 2006, cu
respectarea prevederilor legisla˛iei na˛ionale. Sumele decontate vor fi utilizate de beneficiarii finali
pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii
fiec„rei autorit„˛i de implementare;
b) finan˛area unor proiecte noi care s„ Óndeplineasc„ condi˛iile de ap„rare ∫i prevenire
Ómpotriva inunda˛iilor, proiecte care fac obiectul contractelor Óncheiate dup„ data de 26 iulie 2006,
cu respectarea procedurilor de licita˛ie Ón conformitate cu legisla˛ia comunitar„.
Art. 6. — (1) FSUE se implementeaz„ Ón cel mult un an de la data la care a intrat efectiv Ón
conturile speciale deschise de Rom‚nia, Ón calitate de stat beneficiar.
(2) Rom‚nia va transmite Comisiei Europene un raport de implementare, Ón cel mult 6 luni de
la data expir„rii termenului de implementare a FSUE.
(3) Comisia va Óncheia asisten˛a acordat„ Ón interval de 6 luni de la data primirii raportului de
implementare, cu condi˛ia ca acesta s„ con˛in„ toate informa˛iile necesare.
Art. 7. — (1) Pentru gestionarea Ón exclusivitate a sumelor primite de la FSUE, autoritatea
coordonatoare, autorit„˛ile de implementare ∫i beneficiarii finali vor deschide conturi speciale
destinate transfer„rii/pl„˛ii sumelor aferente cheltuielilor eligibile, solicitate ∫i aprobate la plat„.
(2) Dob‚nzile bancare Óncasate de autoritatea coordonatoare generate pentru disponibilit„˛ile
conturilor speciale ∫i veniturile generate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor
fi utilizate Ón acela∫i scop ∫i Ón acelea∫i condi˛ii cu sumele primite din FSUE.
(3) Comisioanele ∫i spezele bancare rezultate din transferul sumelor provenite din FSUE din
conturile autorit„˛ii coordonatoare Ón conturile autorit„˛ilor de implementare, precum ∫i pierderile
rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din conturile curente
ale autorit„˛ii coordonatoare, altele dec‚t cele destinate FSUE.
(4) Pl„˛ile vor fi efectuate de Comisia European„ Ón conturile bancare speciale deschise de
autoritatea coordonatoare Ón euro, iar autoritatea coordonatoare va face plata c„tre autorit„˛ile de
implementare Ón lei.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru controlul implement„rii
programelor cu finan˛are interna˛ional„
∫i urm„rirea aplic„rii acquis-ului comunitar,
Cristian David
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.274.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate
∫i de panifica˛ie acordate pentru elevii din clasele I—IV din Ónv„˛„m‚ntul de stat,
precum ∫i pentru copiii pre∫colari din gr„dini˛ele de stat cu program
normal de 4 ore
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate ∫i de panifica˛ie pentru
elevii din clasele I—IV din Ónv„˛„m‚ntul de stat, precum ∫i pentru copiii pre∫colari din gr„dini˛ele
de stat cu program normal de 4 ore, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 16/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Œncep‚nd cu luna septembrie 2006 se actualizeaz„ limita valorii zilnice pentru
produsele lactate ∫i de panifica˛ie acordate pentru un elev, respectiv pentru un pre∫colar, la
1,04 lei/elev, respectiv pre∫colar.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.284.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Ap„r„rii din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru Compania Rom‚n„ de Avia˛ie îRomavia“ — R.A.
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, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului Ap„r„rii din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 5.950 mii lei,
la capitolul 84.01 îTransporturi“, subcapitolul 06, paragraful 03 îZboruri speciale“, articolul bugetar
40.02 îSubven˛ii pe activit„˛i“, pentru suplimentarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Companiei
Rom‚ne de Avia˛ie îRomavia“ — R.A. pe anul 2006.
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 Ministerului Ap„r„rii pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Ap„r„rii r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate cu prevederile
legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.285.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) 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, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 540 mii lei, pentru jude˛ul Maramure∫, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului Maramure∫ pentru achizi˛ionarea unui imobil
destinat func˛ion„rii institu˛iei î™coala Popular„ de Art„ Liviu Borlan“ Baia Mare.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate cu
dispozi˛iile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare
Ón volumul ∫i Ón structura bugetului de stat pe anul 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.286.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
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, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, cu suma de 3.500 mii lei la capitolul 83.01 îAgricultur„, silvicultur„, piscicultur„ ∫i
v‚n„toare“, titlul îBunuri ∫i servicii“.
Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i Acvacultur„, achizi˛ioneaz„ pentru desf„∫urarea
programului de repopulare a Dun„rii pui de sturioni din speciile nisetru (Acipenser guldenstaedti),
p„strug„ (Acipenser stellatus), morun (Huso huso) — specii periclitate, conform legisla˛iei privind
achizi˛iile publice.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea ordonatorului principal de
credite, s„ introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i
structura bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2006.
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Art. 4. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale r„spunde de modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.287.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea concedierilor colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului
de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii
na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, de c„tre Societatea Comercial„
îGOSCOMLOC“ — S.A. Uricani
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i
privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar
de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ efectuarea concedierilor colective ale unui num„r de 50 de salaria˛i,
Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului
de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i
societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de c„tre Societatea
Comercial„ îGOSCOMLOC“ — S.A. Uricani, aflat„ Ón subordinea Consiliului Local al Ora∫ului
Uricani, jude˛ul Hunedoara.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.291.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind premierea colectivelor care au desf„∫urat activitate de cercetare-dezvoltare
sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite Ón domeniul ∫tiin˛ei
∫i tehnologiei, Ón anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 58 alin. (3) lit. c) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ premierea colectivelor care au desf„∫urat activitate de cercetaredezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite Ón domeniul ∫tiin˛ei ∫i tehnologiei,
Ón anul 2006.
Art. 2. — (1) Premiile care se acord„ pentru rezultate deosebite colectivelor de cercetaredezvoltare prev„zute la art. 1 sunt urm„toarele:
a) 18.000 lei pentru fiecare premiu I care se acord„, c‚te unul, pentru rezultatele ob˛inute Ón
cadrul fiec„rui tip de proiecte din cadrul programelor Planului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare ∫i
Inovare, ∫i anume: proiecte de cercetare fundamental„ — PF, proiecte experimental-demonstrative —
PED, proiecte cu dezvoltare tehnologic„ — PDT, proiecte cu transfer la agen˛ii economici — PA,
proiecte cu valorificare la agen˛ii economici — PV; proiecte privind infrastructura calit„˛ii;
b) 15.000 lei pentru fiecare premiu II care se acord„, c‚te unul, pentru rezultatele ob˛inute Ón
cadrul fiec„rui tip de proiecte prev„zute la lit. a);
c) 12.000 lei pentru fiecare premiu III care se acord„, c‚te unul, pentru rezultatele ob˛inute Ón
cadrul fiec„rui tip de proiecte prev„zute la lit. a).
(2) Se acord„ c‚te un premiu de 12.000 lei pentru proiectul cu cele mai bune rezultate
ob˛inute Ón cadrul fiec„ruia dintre cele 15 programe din Planul na˛ional de cercetare-dezvoltare ∫i
inovare.
Art. 3. — Se acord„ c‚te un premiu de 6.000 lei pentru colectivul din cadrul fiec„rui tip de
entitate de inovare ∫i transfer tehnologic acreditat„ (centru de informare tehnologic„, centru de
transfer tehnologic, incubator tehnologic ∫i de afaceri, parc ∫tiin˛ific), care a ob˛inut cele mai
performante rezultate.
Art. 4. — Se acord„ premiul Ón valoare de 10.000 lei pentru colectivul unei Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii inovative cu rezultate deosebite Ón activitatea de cercetare-dezvoltare ∫i inovare Ón cadrul
Planului na˛ional de cercetare-dezvoltare ∫i inovare.
Art. 5. — Se acord„ premiul Ón valoare de 9.000 lei pentru cel mai t‚n„r cercet„tor,
autor/coautor al unuia sau mai multor articole publicate Ón reviste cotate de Institutul pentru
Informa˛ia ™tiin˛ific„ ori autor/coautor al unui brevet de inven˛ie.
Art. 6. — Se acord„ premiul Ón valoare de 7.000 lei colectivului de redac˛ie al unei publica˛ii
rom‚ne∫ti, cotat„ de Institutul pentru Informa˛ia ™tiin˛ific„ cu factor mare de impact.
Art. 7. — Suma de 500.000 lei necesar„ acord„rii premiilor prev„zute la art. 2—6 se asigur„
din bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2006, de la capitolul 53.01 îCercetare
fundamental„ ∫i cercetare-dezvoltare“, titlul 20 îBunuri ∫i servicii“.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.292.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declararea utilit„˛ii publice pentru lucrarea de interes na˛ional
îAmenajarea hidroenergetic„ a r‚ului Jiu pe sectorul Livezeni—Bumbe∫ti“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 alin. 1 din Legea
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz„ de utilitate public„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se declar„ de utilitate public„ lucrarea de interes na˛ional îAmenajarea
hidroenergetic„ a r‚ului Jiu pe sectorul Livezeni—Bumbe∫ti“.
Art. 2. — Expropriatorul este statul rom‚n, prin Societatea Comercial„ de Producere a Energiei
Electrice îHidroelectrica“ — S.A., aflat„ sub autoritatea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se aduce la cuno∫tin˛„ public„ ∫i prin afi∫are la sediul Consiliului
Local al Ora∫ului Aninoasa, jude˛ul Hunedoara, ∫i la sediul Consiliului Local al Ora∫ului Bumbe∫tiJiu, jude˛ul Gorj.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.297.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind normarea parcului auto ∫i a consumului de carburan˛i la Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului pentru Biroul consilierului economic din cadrul
fiec„rei misiuni diplomatice a Rom‚niei Ón str„in„tate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile
administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ de˛inerea ∫i utilizarea de c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului a unui
num„r total de 117 autoturisme pentru desf„∫urarea activit„˛ii Biroului consilierului economic din
cadrul fiec„rei misiuni diplomatice a Rom‚niei Ón str„in„tate.
Art. 2. — (1) Consumul lunar normat de carburan˛i pentru utilizarea autoturismelor prev„zute la
art. 1 se stabile∫te la 300 litri/lun„/vehicul.
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(2) Nu se consider„ dep„∫iri la consumul normat de carburan˛i pe autoturism consumul care,
la nivelul anului, se Óncadreaz„ Ón limita combustibilului normat Ón raport cu num„rul total de
autoturisme aprobat pentru Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului pentru desf„∫urarea activit„˛ii
Biroului consilierului economic din cadrul fiec„rei misiuni diplomatice a Rom‚niei Ón str„in„tate.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.298.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea stemei jude˛ului Boto∫ani
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 102/1992 privind stema ˛„rii ∫i sigiliul statului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Se aprob„ stema jude˛ului Boto∫ani, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor Ónsumate ale stemei ∫i semnifica˛iile acestora sunt prev„zute Ón
anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.302.
ANEXA Nr. 1*)
STEMA

jude˛ului Boto∫ani

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2
DESCRIEREA ™I SEMNIFICAﬁIILE

elementelor Ónsumate ale stemei jude˛ului Boto∫ani
Descrierea stemei:
Stema jude˛ului Boto∫ani, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut francez, antic, tripartit
Ón v‚rf.
Œn cartierul I, pe fond ro∫u, se afl„ o coas„ de aur Ón bar„, cu lama Ón sus.
Œn cartierul II, pe fond argintiu, se afl„ un ∫ef negru zim˛at ∫i un rac ro∫u, Ón pal.
Œn cartierul III, pe fond albastru, se afl„ trei luceferi de argint, Ón pal.
Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
Coasa de aur Ón c‚mp ro∫u semnific„ vechea stem„ a ˛inutului ∫i apoi a jude˛ului.
Racul ro∫u Ón c‚mp argintiu semnific„ fostul jude˛ Dorohoi, aflat acum Ón componen˛a jude˛ului
Boto∫ani, cu culorile inversate (rac de argint Ón c‚mp ro∫u).
™eful negru zim˛at semnific„ pierderea, de c„tre fostul jude˛ Dorohoi, a ﬁinutului Her˛ei.
Cei trei luceferi de argint fac referire la personalit„˛ile de renume na˛ional ∫i interna˛ional
n„scute pe teritoriul jude˛ului.
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