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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„
cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 25 din
9 martie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
d e c r e t e a z „:

ce

Pre∫edintele Rom‚niei

pe

TRAIAN B√SESCU

rs
o

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

an

el

or

fiz
i

Articol unic. — Domnul general locotenent cu trei stele Catrina Marin
Gheorghe se Ónainteaz„ Ón gradul de general cu patru stele ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ăr
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ra

tu
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

in

fo

rm

Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 177.

us

iv

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

tin

at

ex

cl

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 23 din
7 martie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

2

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 25 aprilie 2007, domnului colonel Moraru
Vasile Mircea i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea.
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, 12 martie 2007.
Nr. 178.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 30 aprilie 2007, domnul general de brigad„ cu
o stea Moraru Vasile Mircea trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

fiz
i

ce

TRAIAN B√SESCU

el

or

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

an

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 179.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii

D

es

tin

at

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 22 din
7 martie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Druc Adam Mircea-Sorin i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea.
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, 12 martie 2007.
Nr. 180.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Druc Adam
Mircea-Sorin trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

or

fiz
i

ce

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

el

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

GUVERNULUI
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 181.
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HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, aflat Ón domeniul public al statului, din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul de Poli˛ie al Jude˛ului Cluj
Ón administrarea Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Cluj

D

es

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 aprob„ transmiterea imobilului aflat Ón
domeniul public al statului, situat Ón municipiul Cluj-Napoca,
str. Andrei Mure∫anu nr. 16, jude˛ul Cluj, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul de Poli˛ie al

Jude˛ului Cluj Ón administrarea Institu˛iei Prefectului
Jude˛ului Cluj.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
Inspectoratul de Poli˛ie al Jude˛ului Cluj ∫i Institu˛ia
Prefectului Jude˛ului Cluj, Ón termen de 30 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 240.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat Ón proprietatea public„ a statului, situat Ón municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
care se transmite din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul de Poli˛ie
al Jude˛ului Cluj Ón administrarea Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Cluj
Persoana juridic„
de la care se
transmite dreptul
de administrare

Adresa
imobilului

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
de Poli˛ie al
Jude˛ului Cluj

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Institu˛ia
Prefectului
Jude˛ului Cluj

P+E 1; 21 de camere
Suprafa˛„ construit„ = 385,50 m2
Suprafa˛„ desf„∫urat„ = 564 m2
Suprafa˛a terenului — 1.024,8 m2
Cartea funciar„ colectiv„ nr. 34.074
Cluj-Napoca, nr. topografic 1.426
Cartea funciar„ individual„ nr. 34.075
Cluj-Napoca, nr. topografic 1.426/I,
1.426/II, 1.426/III, 1.426/IV, 1.426/V

Num„r
de cadastru
M.A.I.

Num„r
de inventar
M.F.P.

12—91

112.821
(par˛ial)

fiz
i

ce

Municipiul
Cluj-Napoca,
str. Andrei
Mure∫anu
nr. 16,
jude˛ul Cluj

Persoana juridic„
la care se
transmite dreptul
de administrare

an
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or

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
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ORDIN
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a unor amendamente
la memorandumuri de finan˛are ISPA

rm
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Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

in

fo

ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

Art. 1. — Se aprob„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a urm„toarelor amendamente la
memorandumuri de finan˛are ISPA, cuprinse Ón anexa nr. 1
care face parte integrant„ din prezentul ordin:
1. Amendamentul nr. 5, prin schimb de scrisori semnate
la Bruxelles la data de 11 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la data de 13 septembrie 2006, la Memorandumul de
finan˛are convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru m„sura îReabilitarea ∫i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap„ potabil„ ∫i a re˛elei de
canalizare din municipiul Cluj-Napoca, Rom‚nia“, semnat la
Bruxelles la 31 mai 2001 ∫i la Bucure∫ti la 10 octombrie
2001, ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 81
∫i 81 bis din 1 februarie 2002, aprobat„ prin Legea
nr. 185/2002.
2. Amendamentul nr. 6, prin schimb de scrisori semnate
la Bruxelles la data de 20 decembrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la data de 26 octombrie 2006, la Memorandumul de
finan˛are convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru m„sura îReabilitarea re˛elei de
canalizare ∫i a facilit„˛ilor de epurare a apelor uzate Ón
Constan˛a, Rom‚nia“, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie
2000 ∫i la Bucure∫ti la 22 decembrie 2000, ratificat prin
Legea nr. 497/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 6 din 8 ianuarie 2002, cu
modific„rile ulterioare.

3. Amendamentul nr. 1, prin schimb de scrisori semnate
la Bruxelles la data de 28 noiembrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la data de 30 octombrie 2006, la Memorandumul de
finan˛are Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„ acordat„ prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
m„sura îReabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de
alimentare cu ap„, canalizare ∫i epurare a apelor uzate Ón
municipiul Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani, Rom‚nia“, publicat
conform Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 622/2005
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 687 ∫i
687 bis din 1 august 2005.
4. Amendamentul nr. 2, prin schimb de scrisori semnate
la Bruxelles la data de 19 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finan˛are
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ privind
asisten˛a financiar„ nerambursabil„ acordat„ prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
m„sura: îReabilitarea sec˛iunii C‚mpina—Predeal de pe
linia de cale ferat„ Bucure∫ti—Bra∫ov, Rom‚nia“, publicat
conform
Ordinului
ministrului
finan˛elor
publice
nr. 1.574/2004 Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 344 ∫i 344 bis din 22 aprilie 2005.
5. Amendamentul nr. 7, prin schimb de scrisori semnate
la Bruxelles la data de 19 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finan˛are
convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„ acordat„ prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
m„sura îReabilitarea sec˛iunii Drobeta-Turnu Severin—Lugoj
a drumului na˛ional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova—
Lugoj), Rom‚nia“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie
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2001 ∫i la Bucure∫ti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea
nr. 154/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003.
Art. 2. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, amendamentul la memorandumurile de finan˛are
ISPA, semnate Ón perioada 2000—2005 ∫i nefinalizate Ónc„,
referitor la transparen˛a Ón adjudecarea contractelor,
eligibilitatea, regulile de achizi˛ii publice ∫i regulile privind

originea, semnat de partea rom‚n„ la data de
26 octombrie 2004 ∫i de partea comunitar„ la data de
8 septembrie 2004, cuprins Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Autoritatea de Management pentru
Infrastructur„ din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice va
urm„ri punerea Ón aplicare a prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 februarie 2007.
Nr. 303.
ANEXA Nr. 1

A M E N D A M E N T U L Nr. 5
la Memorandumul de finan˛are ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 îReabilitarea ∫i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap„ potabil„ ∫i a re˛elei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, Rom‚nia“
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pompare care vor asigura alimentarea direct„ de la re˛eaua
adiacent„ de alimentare cu ap„, a apartamentelor situate
la nivelurile superioare ale cl„dirilor. Va fi reorganizat
sistemul de alimentare cu ap„ cald„ prin centralele termice
de cartier, astfel Ónc‚t Compania de Ap„ Some∫ s„
m„soare debitele la intrarea Ón centralele termice, iar
Compania de distribu˛ie a energiei termice s„ fie facturat„,
Ón locul consumatorilor. Astfel Compania de Ap„ Some∫ va
reu∫i s„ recupereze 50% din pierderile de ap„ Ónregistrate
Ón sistemul de distribu˛ie a apei calde al Companiei de
distribu˛ie a energiei termice. Se vor realiza astfel economii
Ón valoare de aproximativ 100.000 euro pe an. Compania
de Ap„ Some∫ va continua s„ factureze consumul de ap„
cald„ la nivelul consumatorilor, dar pierderile fizice vor fi
reduse Ón mare m„sur„ datorit„ renun˛„rii la sistemele de
distribu˛ie a apei reci din cadrul sta˛iilor de pompare.“;
— Ón cadrul Componentei I îSta˛ia de captare a apei
Tarni˛a ∫i conducta de transport al apei netratate“, ultima
fraz„ se modific„ astfel:
îCompania de Ap„ Some∫ Ómpreun„ cu celelalte institu˛ii
este angajat„ s„ Óndeplineasc„ acest obiectiv printr-un plan
comun de management pentru prevenirea polu„rii Ón zona
de captare.“;
— Sec˛iunea 9.1 îPrincipiul «poluatorul pl„te∫te»“ va
avea urm„torul cuprins:
îParametrii de calitate pentru desc„rc„rile de ape uzate
industriale Ón re˛eaua de canalizare sunt prev„zu˛i de
legisla˛ia rom‚neasc„ ∫i sunt aplica˛i la nivel na˛ional.
Pentru a atinge aceste standarde, este necesar ca
majoritatea industriilor s„ asigure un sistem de preepurare
a apelor Ónainte de a le desc„rca Ón sistemul de canalizare
municipal. Sanc˛iunile financiare se aplic„ pentru
neconcordan˛„. La nivel local au fost Ónfiin˛ate agen˛ii
descentralizate de protec˛ia mediului care sunt responsabile
cu punerea Ón aplicare a acestor sanc˛iuni. Œns„∫i
Compania de Ap„ Some∫ a fost amendat„ Ón perioada
anterioar„ deoarece s-a constatat c„ apa epurat„ nu
corespundea standardelor. Aceasta demonstreaz„ c„
sistemul de monitorizare ∫i aplicare a sanc˛iunilor este
activ, de∫i se pare c„ suma total„ a sanc˛iunilor nu
determin„ Ónc„ o atitudine preventiv„.“;
— Sec˛iunea 10 îStudiul de impact asupra mediului“ va
avea urm„torul cuprins:
îResponsabilitatea privind monitorizarea Óndeplinirii
standardelor de mediu revine agen˛iilor descentralizate ale
autorit„˛ii centrale. Monitorizarea este organizat„ dup„ cum
urmeaz„:
• Standardele privind apa potabil„: Sunt prelevate probe
de ap„ lunar din re˛eaua de distribu˛ie ∫i un sistem practic
de interven˛ie este pus la punct: notific„ri sau cita˛ii ale
instan˛ei au fost eliberate Ón perioada anterioar„ ori de c‚te
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Memorandumul de finan˛are ISPA 2000/RO/16/P/PE/008
îReabilitarea ∫i modernizarea sistemului de alimentare cu
ap„ potabil„ ∫i a re˛elei de canalizare din municipiul ClujNapoca, Rom‚nia“ se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2 îIdentificarea m„surii“, paragraful
îDurata“ va avea urm„torul cuprins:
îdata Óncheierii: 31 decembrie 2010“.
2. La articolul 4 îPl„˛ile“, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
îM„sura descris„ Ón anexa I ∫i pl„˛ile efectuate de
autoritatea responsabil„ cu implementarea acestei m„suri
se vor Óncheia nu mai t‚rziu de data de 31 decembrie
2010.“
3. Anexa I îDescrierea proiectului“ se modific„ dup„
cum urmeaz„:
— la sec˛iunea 2:
îAutoritatea care prezint„ cererea (coordonatorul
na˛ional ISPA)
2.1. Denumirea: Ministerul Finan˛elor Publice
2.2. Adresa: Bd. Mircea Vod„ nr. 44, intrarea C,
sectorul 3, Bucure∫ti, Rom‚nia“;
— la sec˛iunea 3:
îAutoritatea responsabil„ cu implementarea (conform
celor definite la pct. 2 din sec˛iunea a II-a din anexa
nr. III.2):
3.1. Denumirea: Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE,
Ministerul Finan˛elor Publice
3.2. Adresa: Bd. Mircea Vod„ nr. 44, intrarea B,
sectorul 3, Bucure∫ti, Rom‚nia
Ón colaborare cu:
3.3. Denumirea: Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor
3.4. Adresa: Bd. Libert„˛ii nr. 12, sectorul 5, Bucure∫ti,
Rom‚nia“;
— la sec˛iunea 4:
îBeneficiarul final (Ón cazul Ón care acesta este alt
organism dec‚t autoritatea men˛ionat„ la pct. 3):
4.1. Denumirea: Compania de Ap„ Some∫
4.2. Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, ClujNapoca, jude˛ul Cluj, Rom‚nia
4.3. E-mail: cassa@casasomes.ro“;
— la sec˛iunea 6 îDescriere“, punctul 6.2
îComponentele proiectului“, paragraful I îAlimentarea cu
ap„“:
— Componenta C îReorganizarea sistemului de
pompare c„tre apartamentele cl„dirilor“ va avea urm„torul
cuprins:
îFacilit„˛ile de pompare existente la centralele termice
care deservesc cartierele nu vor fi reabilitate, Óns„ vor fi
deconectate principalele conducte existente pentru
distribu˛ia apei reci ∫i vor fi instalate noi facilit„˛i de
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• Pentru desc„rc„rile de ape uzate exist„ un regim
similar de extragere a probelor at‚t la ie∫irea din sta˛iile
de tratare a apelor uzate, c‚t ∫i Ón fiecare etap„ a
procesului. Parametrii-cheie sunt m„sura˛i zilnic, iar unii
dintre ace∫tia necesit„ probe ∫i analize efectuate la fiecare
patru ore. Toate probele de ape uzate sunt analizate Ón
laboratorul Companiei de Ap„ Some∫, situat Ón cadrul
sta˛iei de tratare a apelor uzate Cluj.
• Rezultatele analizelor de ap„ potabil„ ∫i ap„ uzat„
efectuate de Compania de Ap„ Some∫ sunt disponibile
pentru alte autorit„˛i locale. Rezultatele Companiei de Ap„
Some∫ sunt verificate prin programe proprii ale agen˛iilor
privind prelevarea probelor ∫i analizarea acestora.
Departamentul de asigurare a calit„˛ii din cadrul Companiei
de Ap„ Some∫ este responsabil pentru reglementarea
propriilor activit„˛i de operare, fiind stabilit special Ón acest
sens îBiroul pentru monitorizarea calit„˛ii apei“.

ce

ori Compania de Ap„ Some∫ nu a furnizat apa la
standarde corespunz„toare.
• Probele de ap„ potabil„ sunt prelevate zilnic de c„tre
Compania de Ap„ Some∫ la ie∫irea din sta˛iile de tratare,
precum ∫i Ón 22 de puncte de pe parcursul re˛elei de
distribu˛ie (10 dintre acestea furnizeaz„ probe zilnic). Un
total de 20 de parametri fizici, chimici ∫i bacteriologici sunt
m„sura˛i pentru probe prelevate de la sta˛iile de tratare, iar
11 dintre ace∫tia, pentru probele provenite din re˛ea.
Exist„, de asemenea, un program paralel de prelevare a
probelor ∫i de testare aplicabil apei brute.
• Responsabilitatea privind desc„rc„rile revine at‚t
autorit„˛ii locale de mediu, c‚t ∫i Companiei Na˛ionale
«Apele Rom‚ne». Compania Na˛ional„ «Apele Rom‚ne»
extrage probe s„pt„m‚nal din efluen˛i de la toate punctele
de desc„rcare. Compania de Ap„ Some∫ este anun˛at„ Ón
cazul Ón care acestea nu corespund standardelor ∫i
dispune m„suri corective.
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m„suri se vor Óncheia nu mai t‚rziu de data de
31 decembrie 2010.“
4. Anexa nr. I îDescrierea m„surii“ se modific„ dup„
cum urmeaz„:
— la sec˛iunea 2:
îAutoritatea care prezint„ cererea (coordonatorul
na˛ional ISPA)
2.1. Denumirea: Ministerul Finan˛elor Publice
2.2. Adresa: Bd. Mircea Vod„ nr. 44, intrarea C,
sectorul 3, Bucure∫ti, Rom‚nia“;
— la sec˛iunea 3:
îAutoritatea responsabil„ cu implementarea (conform
celor definite la pct. 2 din sec˛iunea a II-a din anexa
nr. III.2):
3.1. Denumirea: Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE,
Ministerul Finan˛elor Publice
3.2. Adresa: Bd. Mircea Vod„ nr. 44, intrarea B,
sectorul 3, Bucure∫ti, Rom‚nia“;
— sec˛iunea 8 îProgramarea lucr„rilor“ va avea
urm„torul cuprins:
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Memorandumul de finan˛are ISPA 2000/RO/16/P/PE/003
îReabilitarea re˛elei de canalizare ∫i a facilit„˛ilor de
epurare a apelor uzate Ón Constan˛a, Rom‚nia“ se modific„
dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2 îIdentificarea m„surii“, paragraful
îdata Óncheierii“ va avea urm„torul cuprins:
î— data finaliz„rii: 31 decembrie 2010“;
2. La articolul 3 îAngajamentul“:
— alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
î(1) Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor
fi luate Ón considerare pentru calcularea asisten˛ei financiare
nerambursabile vor fi de 77.245.323 euro.“
— alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Valoarea maxim„ a asisten˛ei asigurate prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este
fixat„ la 57.933.992 euro.“;
3. La articolul 4 îPl„˛ile“, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) M„sura descris„ Ón anexa nr. I ∫i pl„˛ile efectuate
de autoritatea responsabil„ cu implementarea acestei
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A M E N D A M E N T U L Nr. 6
la Memorandumul de finan˛are ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 îReabilitarea re˛elei de canalizare
∫i a facilit„˛ilor de epurare a apelor uzate Ón Constan˛a, Rom‚nia“

îCategoria de activitate

Studiu de fezabilitate
Analiz„ economic„
Analiz„ financiar„
Studiu preliminar privind evaluarea
impactului asupra mediului
Studii de proiectare
Dosare de licita˛ie
Achizi˛ii terenuri
Construc˛ii

Data Ónceperii

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Data finaliz„rii

1999
1999
1999
1999

mai 2000
iunie 2000
Nu se aplic„
2002

aprilie
martie
martie
martie

2000
2000
2000
2000

iulie 2000
septembrie 2004
iunie 2009“

— sec˛iunea 12 îCosturi ∫i asisten˛„ (Ón euro)“ va avea urm„torul cuprins:
î— euro —
Cost total

86.877.177

Contribu˛ia
sectorului
privat

Nu se aplic„

Cheltuieli
neeligibile

9.631.854

Total
cheltuieli
eligibile

77.245.323

Asisten˛„
ISPA

Rata
asisten˛ei
(%)

57.933.992

75,0“

5. Planul financiar prezentat Ón anexa nr. II la memorandumul de finan˛are va avea urm„torul cuprins:
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

*) Anexa nr. II este reprodus„ Ón facsimil.

ISPA Nr.: 2000/RO/16/P/PE/003
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Titlul m„surii: Reabilitarea re˛elei de canalizare ∫i a facilit„˛ilor de epurare a apelor uzate Ón Constan˛a

PLAN FINANCIAR (pe baza angaj„rilor de la bugetul Uniunii Europene)

ANEXA Nr. II*)
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A M E N D A M E N T U L Nr. 1
la Memorandumul de finan˛are ISPA 2004/RO/16/P/PE/001
îReabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap„, canalizare ∫i epurare a apelor uzate
Ón municipiul Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani, Rom‚nia“
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2. Anexa nr. I îDescrierea m„surii“ se modific„ dup„
cum urmeaz„:
— la sec˛iunea 2:
îAutoritatea care prezint„ cererea:
2.1. Denumirea: Ministerul Finan˛elor Publice
D-nul Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, ministrul
finan˛elor publice
2.2. Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti,
Rom‚nia“;
— la sec˛iunea 3:
îAutoritatea responsabil„ cu implementarea (conform
celor definite la pct. 2 din sec˛iunea a II-a din anexa
nr. III.2):
3.1. Denumirea: Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE,
Ministerul Finan˛elor Publice
3.2. Adresa: Bd. Mircea Vod„ nr. 44, intrarea B,
sectorul 3, Bucure∫ti, Rom‚nia“
Ón colaborare cu:
3.3. Denumirea: Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor
3.4. Adresa: Bd. Libert„˛ii nr. 12, sectorul 5, Bucure∫ti,
Rom‚nia“;
— la sec˛iunea 4:
îBeneficiarul final (Ón cazul Ón care acesta este alt
organism dec‚t autoritatea men˛ionat„ la pct. 3):
4.1. Denumirea: S.C. APA GRUP — S.A. Boto∫ani
4.2. Adresa: Str. Octav Onicescu nr. 3, Boto∫ani,
Rom‚nia“;
— la sec˛iunea 6 îDescriere“:
— la punctul 6.1 îGeneralit„˛i“, paragraful 3 va avea
urm„torul cuprins:
îManagementul serviciilor de alimentare cu ap„ ∫i
canalizare cade Ón responsabilitatea S.C. APA GRUP —
S.A. Boto∫ani, care prin intermediul Programului de
Dezvoltare a Infrastructurii pentru Ora∫ele Mici ∫i Mijlocii
(SAMTID) a devenit operatorul regional pentru furnizarea
serviciilor de distribu˛ie ∫i canalizare a apei, la nivelul
jude˛ului, prelu‚nd drepturile ∫i obliga˛iile vechiului operator,
R.A.J. «AP√».“;
— la punctul 6.2 îComponente ale Proiectului“, Ón
cadrul componentei E) îAsisten˛„ tehnic„, supervizare pe
parcursul implement„rii ∫i publicitate“, subcomponenta
E.1 îAsisten˛„ tehnic„ pentru implementarea proiectului“:
— paragraful referitor la îŒmbun„t„˛irea cuno∫tin˛elor
despre administrarea mijloacelor fixe“ va avea urm„torul
cuprins:
îProgram de preg„tire ∫i transfer de cuno∫tin˛e tehnice
c„tre personalul desemnat al S.C. APA GRUP — S.A. ∫i
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Memorandumul de finan˛are ISPA 2004/RO/16/P/PE/001
îReabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de alimentare cu
ap„, canalizare ∫i epurare a apelor uzate Ón municipiul
Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani, Rom‚nia“ se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 8 îCondi˛ii specifice referitoare la
m„sur„:“
— paragraful 3 îCondi˛ii care trebuie Óndeplinite
Ónaintea pl„˛ii celei de-a doua tran∫e a avansului,
suplimentare fa˛„ de condi˛iile prev„zute la paragraful 4 al
art. 4“, litera (a) se elimin„, iar litera (c) se modific„ astfel:
î(c) Numirea unui manager de proiect ∫i Ónfiin˛area unei
unit„˛i de implementare a Proiectului, Ón conformitate cu
termenii de referin˛„ accepta˛i de c„tre Comisie.“
— paragraful 4 referitor la îCondi˛iile care trebuie
Óndeplinite Ónaintea efectu„rii pl„˛ilor intermediare
ulterioare“ va avea urm„torul cuprins:
î(a) Prezentarea unui plan de ac˛iune actualizat,
acceptat de c„tre Comisie, Ón care beneficiarul final se
angajeaz„ s„ finalizeze, conform calendarului estimativ,
m„surile care:
— asigur„ c„ apa uzat„ industrial„ este pretratat„
conform directivelor CE ∫i/sau reciclat„ Ón mod
corespunz„tor;
— asigur„ monitorizarea ∫i punerea Ón aplicare a
acestor ac˛iuni de pretratare de c„tre autorit„˛ile
competente de mediu;
— garanteaz„ c„ Ónc„rc„rile efluentului industrial nu
d„uneaz„ procesului de tratare conceput pentru sta˛ia de
epurare;
— introduc taxe corespunz„toare pentru apele uzate
industriale, calculate pe baza cantit„˛ii ∫i calit„˛ii efluentului
produs, c‚t ∫i a costului de epurare.
(b) Prezentarea unei analize financiare actualizate de
c„tre beneficiarul final, dup„ extinderea serviciilor sale Ón
jude˛, considerat„ acceptabil„ de c„tre Comisia European„,
care s„ identifice orice majorare de tarif necesar„ asigur„rii
unui flux de numerar pozitiv pentru operatorul de servicii.“
— la paragraful 5, litera (b) va avea urm„torul cuprins:
î(b) Comisia a primit dovada c„ planul de ac˛iune, care
se refer„ la m„surile legate de apele uzate industriale,
elaborat conform cerin˛ei art. 8.4(a), a fost implementat
integral;“.
— la paragraful 5, litera (d) va avea urm„torul cuprins:
î(d) Beneficiarul final prezint„ un program de exploatare
∫i Óntre˛inere, acceptat de c„tre Comisie p‚n„ la data de
31 decembrie 2009. Programul va acoperi o perioad„ de
10 ani, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2010.“

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 181/15.III.2007

Œn acela∫i timp exist„ un anumit poten˛ial de poluare
(15 Óntreprinderi au fost identificate ca poten˛iali poluatori
principali).
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îCu cre∫terile la care s-a f„cut referire mai sus, p‚n„
la finalizarea proiectului, tariful mediu combinat pentru ap„
∫i ap„ uzat„ pentru popula˛ie ar fi 0,46 euro/m3, iar pentru
clien˛ii economici ar fi 0,51 euro/m 3 . Totu∫i, pentru a
asigura durabilitatea m„surii ISPA, pe parcursul
implement„rii proiectului, dup„ schimbarea S.C. APA GRUP —
S.A. Ón operator regional, ca parte a proiectului SAMTID,
ar putea avea loc o cre∫tere suplimentar„ de tarif Ón
termeni reali. Œn 2005 va fi introdus„ cre∫terea de tarif
doar pentru apa uzat„, Ón timp ce necesitatea unor cre∫teri
ulterioare de tarif va fi evaluat„ Ón analizele financiare
urm„toare, odat„ cu serviciul de ap„ al S.C. APA GRUP —
S.A. s-a extins ∫i Ón alte localit„˛i. Aceasta va fi f„cut„ Ón
cadrul limitelor posibilit„˛ii de plat„, Ón principal pe baza
cerin˛elor de flux de numerar, pentru a se asigura
suficiente garan˛ii pentru operator.“
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Parametrii de calitate ai apei uzate industriale evacuate
Ón canalizare sunt stabili˛i Ón legisla˛ia rom‚neasc„ ∫i sunt
aplica˛i la nivel na˛ional. Pentru a Óndeplini aceste
standarde, este necesar ca majoritatea agen˛ilor industriali
s„ asigure pretratare Ónaintea evacu„rii Ón re˛eaua
municipal„ de canalizare. S.C. APA GRUP — S.A. are
contracte de furnizare de servicii cu to˛i clien˛ii industriali.
Acestea sunt actualizate Ón prezent. Una dintre prevederile
noului contract permite S.C. APA GRUP — S.A. s„ solicite
pl„˛i suplimentare atunci c‚nd sunt dep„∫ite valorile limit„
stabilite pentru anumi˛i poluan˛i, at‚t Ón ceea ce prive∫te
concentra˛ia, c‚t ∫i Ónc„rcarea, conform principiului
«poluatorul pl„te∫te». Œn cazul Ón care aceste valori limit„
sunt dep„∫ite Ón mod regulat sau/∫i agentul industrial nu
pretrateaz„ apa uzat„ conform contractului, S.C. APA
GRUP — S.A. are dreptul de a anula contractul de
furnizare de servicii ∫i de a opri alimentarea cu ap„.

— la sec˛iunea 10.2 îTarifele“, paragraful 6 va avea
urm„torul cuprins:

an

îCantitatea de ap„ uzat„ evacuat„ de industrie este
relativ mic„ comparativ cu debitul total care ajunge la
Sta˛ia de epurare R„chi˛i.

rs
o

— Sec˛iunea 10.1 îPrincipiul «poluatorul pl„te∫te»“ va
avea urm„torul cuprins:

pe

î— Elaborarea unui plan de prevenire a polu„rii sursei
de ap„ — lacul Bucecea. Consultantul pentru asisten˛„
tehnic„ va sprijini S.C. APA GRUP — S.A. ∫i «Apele
Rom‚ne» Ón preg„tirea ∫i implementarea unui program de
prevenire a polu„rii lacului Bucecea;“;

a

— la paragraful referitor la îSprijin pentru Unitatea de
Implementare a Proiectului“, liniu˛a a 3-a va avea
urm„torul cuprins:

Pentru implementarea m„surilor prezentate mai jos,
operatorul de ap„ ∫i Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului
Boto∫ani au semnat un plan de ac˛iune pentru controlul
devers„rilor apelor uzate industriale Ón re˛eaua public„ de
canalizare. O component„ important„ a acestui plan de
ac˛iune o reprezint„ monitorizarea evacu„rii pentru fiecare
companie industrial„. Dup„ construc˛ia noii infrastructuri de
canalizare, aceast„ monitorizare poate fi efectuat„ mai
precis datorit„ existen˛ei canalelor de evacuare cu puncte
separate pentru prelevarea probelor. Scopul acestui plan
de ac˛iune este protec˛ia Sta˛iei de epurare R„chi˛i ∫i a
mediului Ómpotriva devers„rii de substan˛e toxice de la
agen˛ii industriali. Planul de ac˛iune stabile∫te ∫i
reglementeaz„ Ón detaliu m„surile necesare ∫i obliga˛iile
Óntreprinderilor industriale, ale Agen˛iei de Protec˛ia Mediului
∫i ale operatorului de ap„.“

ite

achizi˛ionarea de echipament suplimentar pentru compania
de ap„ care va permite investiga˛ii ulterioare privind
necesit„˛ile de reabilitare ale re˛elei (GIS ∫i un program de
calcul pentru managementul re˛elelor de ap„/canalizare).
Suplimentar va fi realizat un studiu-pilot pentru reducerea
pierderilor Óntr-o zon„ de 1—2 ha.“;

tu
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— la sec˛iunea 13 îImplicarea institu˛iilor financiare
interna˛ionale“, paragrafele 1 ∫i 2 vor fi eliminate.
3. Anexa nr. II îPlan financiar“ se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
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Anexa nr. II este reprodus„ Ón facsimil.

ISPA nr.: 2004/RO/16/P/PE/001
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Titlul m„surii: Reabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap„, canalizare ∫i epurare a apelor uzate Ón municipiul Boto∫ani

PLAN FINANCIAR (pe baza angaj„rilor de la bugetul Uniunii Europene)

ANEXA Nr. II1
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A M E N D A M E N T U L Nr. 2
la Memorandumul de finan˛are ISPA 2003/RO/16/P/PT/007
îReabilitarea sec˛iunii C‚mpina—Predeal de pe linia de cale ferat„ Bucure∫ti—Bra∫ov, Rom‚nia“

Memorandumul de finan˛are ISPA 2003/RO/16/P/PT/007
îReabilitarea sec˛iunii C‚mpina—Predeal de pe linia de cale
ferat„ Bucure∫ti—Bra∫ov, Rom‚nia“ se modific„ dup„ cum
urmeaz„:

— La articolul 2 îIdentificarea m„surii“, paragraful
îdata finaliz„rii“ va avea urm„torul cuprins:
îdata finaliz„rii: 31 decembrie 2010“.

A M E N D A M E N T U L Nr. 7
la Memorandumul de finan˛are ISPA 2001/RO/16/P/PT/006
îReabilitarea sec˛iunii Drobeta-Turnu Severin—Lugoj a drumului na˛ional DN 6
(faza 2 a proiectului Craiova—Lugoj), Rom‚nia“

Lugoj), Rom‚nia“ se modific„ dup„ cum urmeaz„:

ce
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1. La articolul 2 îIdentificarea m„surii“, paragraful

fiz
i

drumului na˛ional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova—

or

îReabilitarea sec˛iunii Drobeta-Turnu Severin—Lugoj a

2. La articolul 4, punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. M„sura descris„ Ón anexa nr. I ∫i pl„˛ile efectuate de
autoritatea responsabil„ cu implementarea m„surii se vor
Óncheia nu mai t‚rziu de data finaliz„rii, a∫a cum este
indicat„ Ón art. 2.
Raportul solicitat pentru efectuarea pl„˛ii finale va fi
Ónaintat Ón maximum 6 luni de la data finaliz„rii, a∫a cum
este indicat„ Ón art. 2.“
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Memorandumul de finan˛are ISPA 2001/RO/16/P/PT/006
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îdata Óncheierii“ va avea urm„torul cuprins:
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îdata finaliz„rii: 31 decembrie 2010“.
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AMENDAMENT
la memorandumurile de finan˛are ISPA privind transparen˛a Ón adjudecarea contractelor,
eligibilitatea, regulile de achizi˛ii publice ∫i regulile privind originea
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Anexa nr. III.1 la memorandumurile de finan˛are ISPA
se amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:

tin
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Transparen˛a Ón adjudecarea contractelor, eligibilitate,

D

es

reguli de achizi˛ii publice, reguli privind originea
ARTICOLUL 1

Procedura care trebuie urmat„ pentru adjudecarea
contractelor de lucr„ri, achizi˛ii ∫i servicii va respecta
principiile de baz„ stabilite Ón partea a doua, titlul IV din
Regulamentul financiar1) (ac˛iuni externe) aplicabil bugetului
general al Comunit„˛ii Europene.
ARTICOLUL 2
Eligibilitate

1. Participarea la adjudecarea contractelor de achizi˛ii
sau a contractelor de finan˛are finan˛ate prin ISPA trebuie
s„ fie deschis„ tuturor persoanelor fizice ∫i juridice
rezidente, respectiv Ónregistrate, Óntr-un stat membru al
Comunit„˛ii Europene, tuturor persoanelor juridice
Ónregistrate Óntr-un stat membru din Zona Economic„
1)

European„, persoanelor fizice ∫i juridice rezidente, respectiv
Ónregistrate, Ón oricare dintre ˛„rile beneficiare ale
prevederilor Regulamentului Consiliului privind stabilirea
Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare
(ISPA) ∫i tuturor persoanelor fizice ∫i juridice rezidente,
respectiv Ónregistrate, Ón Albania, Bosnia ∫i Her˛egovina,
Turcia, Serbia, inclusiv Kosovo, Ón baza Rezolu˛iei
Consiliului de Securitate al ONU (UNSCR) nr. 1.244,
Muntenegru ∫i fosta Republic„ Iugoslav„ a Macedoniei.
2. Participarea la adjudecarea contractelor de achizi˛ii
sau a contractelor de finan˛are finan˛ate prin ISPA trebuie
s„ fie deschis„, de asemenea, tuturor persoanelor juridice
Ónregistrate Ón orice ˛ar„, alta dec‚t cele la care se face
referire Ón paragraful de mai sus, pentru care a fost stabilit
accesul reciproc al asisten˛ei externe din partea acestora,
Ón conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul
Consiliului CE nr. 2.112 din 21 noiembrie 2005 privind
accesul la asisten˛a comunitar„ extern„.
3. Specifica˛iile vor trebui s„ prevad„ ca participan˛ii la
licita˛ie s„ Ó∫i declare na˛ionalitatea sau ˛ara Ón care sunt
Ónregistra˛i ∫i s„ prezinte Ón sprijinul acestora documentelesuport standard acceptate de propria legisla˛ie.

Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2. Œn cazuri excep˛ionale, justificate corespunz„tor,
Comisia European„ poate permite achizi˛ia de produse ∫i
materiale provenite din ˛„ri care nu sunt eligibile conform
prevederilor art. 2.
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3. Cazurile de derogare exprimate la paragrafele 1 ∫i 2
pot fi justificate pentru produsele ∫i serviciile care nu sunt
disponibile pe pie˛ele ˛„rilor eligibile, Ón cazuri de extrem„
urgen˛„, sau dac„ regulile de eligibilitate fac imposibil„ ori
extrem de dificil„ realizarea unui proiect, a unui program
sau a unei ac˛iuni.
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ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 8

Opera˛iuni care implic„ organiza˛ii interna˛ionale
sau cofinan˛are

ăr
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1. Procedurile detaliate privind licita˛iile ∫i contractele, ca
regul„ general„, sunt stabilite Ón Ghidul practic pentru
procedurile de contractare Ón contextul ac˛iunilor externe
Comunit„˛ii Europene2), emis de Comisia European„.
2. Totu∫i, regulile de achizi˛ii specifice B„ncii Europene
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (BERD) pot fi aplicate
contractelor implementate prin intermediul m„surilor ISPA
cofinan˛ate de c„tre BERD, conform prevederilor
memorandumurilor de finan˛are ISPA aferente acestora.
ARTICOLUL 5
Exper˛i

To˛i exper˛ii angaja˛i de c„tre ofertan˛i, a∫a cum sunt
defini˛i Ón art. 2 ∫i 8, pot fi de orice na˛ionalitate. Acest
aspect nu aduce prejudicii cerin˛elor calitative ∫i financiare
stabilite prin regulile de achizi˛ii ale Comunit„˛ii.
ARTICOLUL 6
Reguli privind originea

Toate produsele ∫i materialele achizi˛ionate Ón cadrul
unui contract finan˛at printr-un memorandum de finan˛are
ISPA trebuie s„ provin„ din Comunitate sau dintr-un stat
eligibil, astfel cum a fost definit Ón art. 2, 7 ∫i 8.
2)

1. Œn cazuri excep˛ionale, justificate corespunz„tor,
Comisia European„ poate extinde eligibilitatea ∫i asupra
persoanelor juridice din ˛„ri care nu sunt eligibile conform
prevederilor art. 2.

tu

1. ﬁ„rile beneficiare vor lua toate m„surile necesare
pentru a asigura o participare c‚t mai mare posibil„.
Pentru aceasta trebuie s„ Óndeplineasc„ cel pu˛in cerin˛ele
de publicare prev„zute Ón cadrul regulilor de achizi˛ii
publice prezentate la art. 4.
2. Se vor elimina, de asemenea, orice practici
discriminatorii ∫i specifica˛ii tehnice care pot s„ limiteze
participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau
juridice la adjudecarea contractelor de achizi˛ii ori a
contractelor de finan˛are finan˛ate prin ISPA.

Derog„ri de la regulile privind eligibilitatea ∫i originea

pe

Transparen˛a Ón adjudecarea contractelor

ARTICOLUL 7

a

ARTICOLUL 3

Termenul «origine» Ón contextul acestui articol este
definit Ón legisla˛ia comunitar„ relevant„ privind regulile de
origine Ón scopuri vamale.

ite

4. Participarea la adjudecarea contractelor de achizi˛ii
sau a contractelor de finan˛are finan˛ate prin ISPA trebuie
s„ fie deschis„ ∫i organiza˛iilor interna˛ionale.
5. Œn cazurile justificate corespunz„tor, cum ar fi
cofinan˛area asigurat„ de institu˛iile financiare interna˛ionale,
∫i dup„ o examinare prealabil„ f„cut„ de Comitetul de
management ISPA, Comisia European„ poate permite, de
asemenea, participarea la procesul de licita˛ie a
contractelor ∫i a persoanelor fizice ∫i juridice stabilite Ón ˛„ri
ter˛e.
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1. Atunci c‚nd fondurile ISPA acoper„ o opera˛iune
implementat„ prin intermediul unei organiza˛ii interna˛ionale,
participarea la procedurile contractuale corespunz„toare
trebuie s„ fie deschis„ tuturor persoanelor juridice care
sunt eligibile conform prevederilor art. 2, precum ∫i tuturor
persoanelor juridice care sunt eligibile conform regulilor
acelei organiza˛ii ∫i trebuie s„ asigure un tratament egal
tuturor participan˛ilor. Acelea∫i reguli se vor aplica Ón ceea
ce prive∫te produsele, materialele ∫i exper˛ii.
2. Atunci c‚nd ISPA acoper„ o opera˛iune cofinan˛at„
de un stat ter˛, cu condi˛ia reciprocit„˛ii definite la art. 2
paragraful 2, sau de o organiza˛ie regional„ ori de un stat
membru, participarea la procedurile contractuale
corespunz„toare trebuie s„ fie deschis„ tuturor persoanelor
juridice care sunt eligibile conform prevederilor art. 2,
precum ∫i tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile
conform regulilor acelui stat ter˛, organiza˛iei regionale
aferente sau statului membru. Acelea∫i reguli se vor aplica
Ón ceea ce prive∫te produsele, materialele ∫i exper˛ii.
3. Œn cazul contractelor pentru care cofinan˛area de tip
comun (joint) asigurat„ de BERD este prev„zut„ Ón
memorandumul de finan˛are ISPA, memorandumul de
finan˛are ISPA aferent m„surii poate autoriza folosirea
regulilor ∫i procedurilor de achizi˛ii ale BERD.“

http://ec.europe.eu/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse
cosmetice ∫i listele cuprinz‚nd substan˛ele ce pot fi utilizate Ón compozi˛ia produselor cosmetice,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
V„z‚nd Referatul de aprobare al Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice nr. 2.277
din 5 martie 2007,
Ón conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 6 ∫i ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,
republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 469/2006,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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PEG-3,2’, 2’-di-p-fenilendiamin„ (CAS nr. 144644-13-3)
6-Nitro-o-toluidin„ (CAS nr. 570-24-1)
HC Yellow nr. 11 (CAS nr. 73388-54-2)
HC Orange nr. 3 (CAS nr. 81612-54-6)
HC Green nr. 1 (CAS nr. 52136-25-1)
HC Red nr. 8 ∫i s„rurile sale (CAS nr. 97404-14-3 ∫i CAS nr. 13556-29-1)
Tetrahidro-6-nitrochinoxalina ∫i s„rurile sale (CAS nr. 158006-54-3 ∫i CAS nr. 41959-35-7)
Disperse Red 15, cu excep˛ia prezen˛ei sale ca impuritate Ón Disperse Violet 1 (CAS nr. 116-85-8)
4-Amino-3-fluorfenol (CAS nr. 399-95-1)
N,N’-dihexadecil-N,N’-bis(2-hidroxietil)propandiamid„ Bishidroxietil Biscetil Malonamida
(CAS nr. 149591-38-8)

cl

1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243

ex

1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
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Denumirea
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Num„rul din
Directiva
76/768/CEE

D

Nr.
crt.

îMaterial de categoria 1 ∫i material de categoria 2, a∫a
cum sunt definite Ón art. 4 ∫i, respectiv, art. 5 din
Regulamentul CE nr. 1774/2002 al Parlamentului ∫i
Consiliului European, precum ∫i ingredien˛ii deriva˛i din
acestea.“
b) La pozi˛ia 663, coloana 2 îDenumirea“ va avea
urm„torul cuprins:
î(2RS, 3RS)-3-(2-clorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol1-il)metil]oxiran; epoxiconazol (CAS nr. 133855-98-8)“
c) Pozi˛ia 1182 se abrog„.
d) Dup„ pozi˛ia 1233 se introduc 10 noi pozi˛ii, pozi˛iile
1234—1243, cu urm„torul cuprins:

tu

Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.448/2005
privind categoriile de produse cosmetice ∫i listele
cuprinz‚nd substan˛ele ce pot fi utilizate Ón compozi˛ia
produselor cosmetice, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 71 ∫i 71 bis din 26 ianuarie 2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— Anexa II îLista cuprinz‚nd substan˛ele interzise s„
fie utilizate Ón compozi˛ia produselor cosmetice“ se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) La pozi˛ia 244, coloana 2 îDenumirea“ va avea
urm„torul cuprins:

Art. II. — Autoritatea de S„n„tate Public„ din cadrul
Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i autorit„˛ile de s„n„tate
public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Dispozi˛iile art. I lit. a) intr„ Ón vigoare la
data de 30 martie 2007 ∫i dispozi˛iile art. I lit. b), c) ∫i d)
intr„ Ón vigoare la data de 21 februarie 2008.
Art. IV. — Prezentul ordin transpune prevederile
Directivei Comisiei 2006/78/CE pentru amendarea Directivei

Consiliului 76/768/CEE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ii Europene nr. L 271 din 30 septembrie 2006, ∫i
ale Directivei Comisiei 2007/1/CE pentru amendarea
Directivei Consiliului 76/768/CEE, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ii Europene nr. L 25 din 1 februarie
2007.
Art. V. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Ervin-Zoltán Székely,
secretar de stat

Bucure∫ti, 5 martie 2007.
Nr. 428.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind prelungirea valabilit„˛ii Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 1.535/2006
pentru ajustarea/revizuirea pre˛urilor la medicamentele cuprinse Ón Catalogul na˛ional
al pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn baza prevederilor art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul Direc˛iei farmaceutice nr. E.N. 2.471 din 7 martie 2007,
Ón temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, p‚n„ la data de
30 aprilie 2007.
Art. II. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

an

Art. I. — Se prelunge∫te valabilitatea Ordinului
ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 1.535/2006 pentru
ajustarea/revizuirea pre˛urilor la medicamentele cuprinse
Ón Catalogul na˛ional al pre˛urilor medicamentelor de uz
uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia,
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Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
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Bucure∫ti, 8 martie 2007.
Nr. 435.
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ORDIN
privind punerea Ón aplicare a Regulamentului pentru modificarea ∫i completarea
Regulamentului privind transparen˛a rela˛iilor financiare dintre autorit„˛ile publice
∫i Óntreprinderile publice, precum ∫i transparen˛a financiar„ Ón cadrul anumitor Óntreprinderi

D

Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) ∫i ale art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, republicat„,
av‚nd Ón vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn urma adopt„rii Ón plenul Consiliului
Concuren˛ei se pune Ón aplicare Regulamentul pentru
modificarea ∫i completarea Regulamentului privind
transparen˛a rela˛iilor financiare dintre autorit„˛ile publice ∫i
Óntreprinderile publice, precum ∫i transparen˛a financiar„ Ón
cadrul anumitor Óntreprinderi, prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin ∫i regulamentul men˛ionat la
art. 1 vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 1 martie 2007.
Nr. 41.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

REGULAMENT
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului privind transparen˛a rela˛iilor financiare dintre autorit„˛ile publice
∫i Óntreprinderile publice, precum ∫i transparen˛a financiar„ Ón cadrul anumitor Óntreprinderi
Œn temeiul art. 27 alin. (1) ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentul regulament.
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aplicarea prezentului regulament care au caracter de secret
profesional, acordat de de˛in„torul informa˛iilor conform
Comunic„rii Comisiei C(2003) 4582 din 1 decembrie 2003
privind p„strarea secretului profesional Ón deciziile din
domeniul ajutorului de stat.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu Ómpiedic„
publicarea informa˛iilor generale sau a analizelor care nu
con˛in secrete profesionale.“
4. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Rom‚nia, Ón calitate de stat membru,
prin Consiliul Concuren˛ei, va transmite Comisiei Europene,
la cerere, informa˛ii cu privire la rela˛iile financiare dintre
autorit„˛ile ∫i Óntreprinderile publice, precum ∫i cele
referitoare la transparen˛a financiar„ Ón cadrul anumitor
Óntreprinderi.
(2) Rom‚nia, Ón calitate de stat membru, prin Consiliul
Concuren˛ei, va transmite anual Comisiei Europene
informa˛ii financiare privind activitatea fiec„rei Óntreprinderi
publice care activeaz„ Ón sectorul industriei prelucr„toare,
elaborate Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2),
precum ∫i orice alte informa˛ii considerate necesare pentru
o evaluare complet„ a datelor transmise. De asemenea,
Rom‚nia, Ón calitate de stat membru, va transmite prin
Consiliul Concuren˛ei, p‚n„ la sf‚r∫itul lunii martie a fiec„rui
an, o list„ actualizat„ cu aceste informa˛ii, precum ∫i orice
alte informa˛ii considerate necesare pentru o evaluare
complet„ a datelor transmise.“

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Articol unic. — Regulamentul privind transparen˛a
rela˛iilor financiare dintre autorit„˛ile publice ∫i Óntreprinderile
publice, precum ∫i transparen˛a financiar„ Ón cadrul
anumitor Óntreprinderi, adoptat de Consiliul Concuren˛ei ∫i
pus Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului
Concuren˛ei nr. 120/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (3) al articolului 9 se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Anumite Óntreprinderi publice Ó∫i repartizeaz„
activit„˛ile Óntre mai multe Óntreprinderi distincte din punct
de vedere juridic. Pentru astfel de Óntreprinderi Comisia
este dispus„ s„ accepte un raport consolidat. Consolidarea
trebuie s„ reflecte realitatea economic„ a unui grup de
Óntreprinderi care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón acela∫i sector
sau Ón sectoare str‚ns legate Óntre ele. Rapoartele
consolidate de la holdinguri diverse, pur financiare, nu sunt
suficiente.“
2. La articolul 10, partea introductiv„ a alineatului (1) va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Œn vederea asigur„rii transparen˛ei
financiare ∫i f„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor specifice
formulate de Uniune, Óntreprinderile care beneficiaz„ de
drepturi speciale sau exclusive ori care presteaz„ servicii
de interes economic general au urm„toarele obliga˛ii:“.
3. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Consiliul Concuren˛ei are obliga˛ia de a
nu dezv„lui informa˛iile sau documentele ob˛inute Ón
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