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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind serviciile municipale,
semnat la Bucure∫ti la 24 iulie 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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obligativitatea celor dou„ municipii de a concesiona
serviciile de utilitate public„, ce vor fi prestate pentru
investi˛iile realizate conform art. 2, c„tre operatorii selecta˛i
prin licita˛ie.
Art. 5. — (1) Plata serviciului datoriei publice externe,
respectiv rate de capital, dob‚nzi, comisioane ∫i alte costuri
aferente, va fi asigurat„ anual din urm„toarele surse:
a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, pentru plata Ón totalitate a
serviciului datoriei publice externe aferent p„r˛ilor 1 ∫i 3 de
la art. 3, precum ∫i pentru plata Ón propor˛ie de 80% a
dob‚nzilor ∫i ratelor de capital aferente p„r˛ii 2;
b) de la bugetul local al municipiului Arad, pentru plata
Ón Óntregime a comisionului ini˛ial ∫i a comisionului de
angajament aferente p„r˛ii 2, precum ∫i pentru plata a 20%
din dob‚nzile ∫i ratele de capital aferente aceleia∫i p„r˛i.
(2) Efectuarea pl„˛ii serviciului datoriei publice externe
se face de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice, Ón calitate de
Ómprumutat.
Art. 6. — Œn situa˛ia Ón care sumele alocate pentru plata
serviciului datoriei publice externe Ón bugetul anual aprobat
nu sunt suficiente, Consiliul Local al Municipiului Arad este
autorizat s„ utilizeze fondul de rezerv„ bugetar„ ∫i/sau
fondul de risc constituite la nivel local, potrivit Legii
nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale.
Art. 7. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca, prin
Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, s„ introduc„,
pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului, Ón func˛ie de condi˛iile
concrete de derulare a acordului de Ómprumut prev„zut la
art. 1, modific„ri la con˛inutul acestuia care privesc realoc„ri
de fonduri, modific„ri Ón structura Ómprumutului, modific„ri de
termene, precum ∫i orice alte modific„ri care nu sunt de
natur„ s„ sporeasc„ obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„
de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
sau s„ determine noi condi˛ionalit„˛i economice fa˛„ de cele
convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele prev„zute la alin. (1) se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului.
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Art. 1. — Se ratific„ Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare, Ón valoare de 106,2 milioane euro, semnat la
Bucure∫ti la 24 iulie 2006, pentru finan˛area Proiectului
privind serviciile municipale.
Art. 2. — Costul total al Proiectului privind serviciile
municipale este de 137,3 milioane euro ∫i este finan˛at din
urm„toarele surse: 106,2 milioane euro — Ómprumut
acordat de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare; 2,09 milioane euro — aloca˛ii de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor*); 25,91 milioane euro — transferuri din bugetul
local al sectoarelor 1 ∫i 6 ale municipiului Bucure∫ti Ón
bugetul local al municipiului Bucure∫ti; 3,1 milioane euro —
aloca˛ii din bugetul local al municipiului Arad.
Art. 3. — Proiectul privind serviciile municipale cuprinde
3 p„r˛i, care vor fi finan˛ate din Ómprumut dup„ cum
urmeaz„:
1. 48 milioane euro pentru finan˛area investi˛iilor privind
serviciile de ap„-canalizare ∫i asfaltarea drumurilor afectate
de realizarea acestor activit„˛i Ón unele zone ale sectoarelor 1
∫i 6 din municipiul Bucure∫ti. Aceast„ parte va fi
implementat„ de municipiul Bucure∫ti;
2. 47,2 milioane euro pentru finan˛area investi˛iilor
privind serviciile de ap„-canalizare ∫i asfaltarea drumurilor
afectate de realizarea acestor activit„˛i Ón unele cartiere ale
municipiului Arad. Aceast„ parte va fi implementat„ de
municipiul Arad;
3. 11 milioane euro pentru finan˛area Ón 12 jude˛e ale
˛„rii a asisten˛ei tehnice privind preg„tirea unor proiecte Ón
domeniul mediului, care urmeaz„ a fi finan˛ate din fonduri
nerambursabile, postaderare. Aceast„ parte va fi
implementat„ de Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
care va fi ∫i coordonatorul Óntregului proiect.
Art. 4. — Œntre Ministerul Finan˛elor Publice**), municipiul
Bucure∫ti, municipiul Arad ∫i Ministerul Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor vor fi Óncheiate acorduri subsidiare ∫i,
respectiv, acorduri de Ómprumut subsidiare, Ón care vor fi
precizate drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor, inclusiv

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 5 mai 2007.
Nr. 124.
*) Conform art. 15 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din
12 aprilie 2007, denumirea îMinisterul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor“ se Ónlocuie∫te cu denumirea îMinisterul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile“.
**) Conform art. 15 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din
12 aprilie 2007, denumirea îMinisterul Finan˛elor Publice“ se Ónlocuie∫te cu denumirea îMinisterul Economiei ∫i Finan˛elor“.
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Œmprumut nr. 4.835 RO
ACORD DE ŒMPRUMUT
(Proiectul privind serviciile municipale) Óntre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare*)
Acord din data de 24 iulie 2006 Óntre Rom‚nia (Œmprumutat) ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare (Banca). Œmprumutatul ∫i Banca convin prin prezentul acord urm„toarele:
ARTICOLUL I
Condi˛ii generale. Defini˛ii

1.01. Condi˛iile generale (definite Ón apendicele la
prezentul acord) constituie parte integrant„ a acestui acord.
1.02. Œn cazul Ón care contextul nu impune altfel,
termenii utiliza˛i cu majuscule Ón prezentul acord au
semnifica˛iile ce le-au fost Óncredin˛ate Ón Condi˛iile generale
∫i Ón apendicele la prezentul acord.

p„r˛ilor 1 ∫i 2 ale Proiectului de c„tre municipiul Bucure∫ti
∫i, respectiv, de municipiul Arad, Ón conformitate cu
prevederile art. V din Condi˛iile generale.
3.02. F„r„ a se limita la prevederile sec˛iunii 3.01 a
prezentului acord ∫i cu excep˛ia cazului Ón care
Œmprumutatul ∫i Banca vor conveni altfel, Œmprumutatul va
asigura, prin MMGA, realizarea p„r˛ii 3 a Proiectului, Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.
ARTICOLUL IV

ce

ARTICOLUL II

Clauze asigur„torii pentru Banc„
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Œmprumutul

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

4.01. Evenimentele adi˛ionale de suspendare constau Ón
urm„toarele:
a) legisla˛ia privind entitatea de implementare a
Proiectului a fost amendat„, suspendat„, abrogat„ sau
eliminat„ de o manier„ care s„ influen˛eze substan˛ial ∫i
nefavorabil capacitatea municipiului Arad sau a municipiului
Bucure∫ti de a-∫i Óndeplini vreuna dintre obliga˛iile ce le
revin prin acordul privind Proiectul;
b) legisla˛ia de mediu sau legisla˛ia privind proprietatea
cultural„ a fost amendat„, suspendat„, abrogat„ sau
eliminat„ de o manier„ care, Ón opinia B„ncii, s„
influen˛eze substan˛ial ∫i nefavorabil implementarea
Proiectului sau realizarea obiectivelor acestuia.
4.02. Evenimentele adi˛ionale de accelerare constau Ón
apari˛ia oric„rui eveniment precizat Ón paragrafele a) sau b)
ale sec˛iunii 4.01. a prezentului acord.
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2.01. Banca accept„ s„ Ómprumute Œmprumutatului, Ón
termenii ∫i condi˛iile stabilite sau la care se face referire Ón
prezentul acord, suma de o sut„ ∫ase milioane dou„ sute
de mii de euro (106.200.000 euro) (Ómprumutul), pentru a
contribui la finan˛area proiectului descris Ón anexa nr. 1 la
prezentul acord (Proiectul).
2.02. Œmprumutatul poate trage sumele din Ómprumut Ón
conformitate cu sec˛iunea a IV-a a anexei nr. 2 la
prezentul acord.
2.03. Comisionul de angajament ce va fi pl„tit de
Œmprumutat B„ncii va fi egal cu trei p„trimi dintr-un procent
(3/4 din 1%) pe an, aplicat asupra soldului netras al
Ómprumutului, acest comision put‚nd face obiectul unei
reduceri, dup„ cum poate fi stabilit periodic de Banc„.
2.04. Comisionul ini˛ial ce va fi pl„tit de Œmprumutat
B„ncii va fi egal cu un procent (1,0%) din suma
Ómprumutului ∫i poate face obiectul unei reduceri, dup„
cum poate fi stabilit periodic de c„tre Banc„. Œmprumutatul
va pl„ti comisionul ini˛ial cel t‚rziu la ∫aizeci (60) de zile
dup„ data intr„rii Ón vigoare.
2.05. Dob‚nda pl„tibil„ de Œmprumutat pentru fiecare
perioad„ de dob‚nd„ va fi Óntr-o rat„ egal„ cu LIBOR
pentru valuta Ómprumutului plus marja variabil„, aceast„
dob‚nd„ put‚nd face obiectul unei reduceri, dup„ cum
poate fi stabilit periodic de c„tre Banc„.
2.06. Scaden˛ele sunt 15 februarie ∫i 15 august Ón
fiecare an.
2.07. Œmprumutatul va restitui suma Ómprumutului Ón
conformitate cu graficul de rambursare prezentat Ón anexa
nr. 3 la prezentul acord.
ARTICOLUL III
Proiectul

3.01. Œmprumutatul Ó∫i declar„ angajamentul fa˛„ de
obiectivele Proiectului. Œn acest sens, Œmprumutatul: (i) va
realiza partea 3 a Proiectului prin Ministerul Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor (MMGA); ∫i (ii) va asigura realizarea

ARTICOLUL V
Intrarea Ón vigoare

5.01. Condi˛iile adi˛ionale de intrare Ón vigoare constau
Ón urm„toarele:
a) Acordul subsidiar de Ómprumut a fost semnat Ón
numele Œmprumutatului ∫i al municipiului Arad;
b) Acordul subsidiar a fost semnat Ón numele
Œmprumutatului ∫i al municipiului Bucure∫ti.
5.02. Aspectele juridice adi˛ionale constau Ón
urm„toarele:
a) Acordul subsidiar de Ómprumut a fost semnat
corespunz„tor de c„tre Œmprumutat ∫i de municipiul Arad ∫i
creeaz„ obliga˛ii legale pentru Œmprumutat ∫i municipiul
Arad, Ón conformitate cu termenii s„i;
b) Acordul subsidiar a fost semnat corespunz„tor de
c„tre Œmprumutat ∫i de municipiul Bucure∫ti ∫i creeaz„
obliga˛ii legale pentru Œmprumutat ∫i municipiul Bucure∫ti, Ón
conformitate cu termenii s„i.
5.03. Data intr„rii Ón vigoare este data de o sut„
dou„zeci (120) de zile de la data semn„rii prezentului
acord.

*) Traducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL VI

Statele Unite ale Americii

Reprezentant. Adrese

6.01. Reprezentantul Œmprumutatului este ministrul
finan˛elor publice.
6.02. Adresa Œmprumutatului este:
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, Rom‚nia
Telex: 11239
Fax: (40-21) 312-6792
6.03. Adresa B„ncii este:
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433

Adresa telegrafic„: INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
Fax: (1-202) 477-6391
Semnat la Bucure∫ti, Rom‚nia, Ón data ∫i anul
men˛ionate mai sus.
Pentru Rom‚nia,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
reprezentant autorizat
Pentru Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare,
Anand K. Seth,
reprezentant autorizat
ANEXA Nr. 1
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construc˛iilor ∫i pentru sus˛inerea municipiului Arad Ón
implementarea p„r˛ii a 2-a a Proiectului.
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Partea a 3-a: Preg„tirea Proiectului pentru UE
Servicii de asisten˛„ tehnic„ pentru preg„tirea auditurilor
din cadrul p„r˛ii a 3-a a Proiectului ∫i pentru elaborarea de
solicit„ri de finan˛are de la UE Ón cadrul Proiectului Ón cel
pu˛in unsprezece (11) jude˛e, Ón acest fel garant‚ndu-se c„
Œmprumutatul Ó∫i Óndepline∫te angajamentele asumate fa˛„ de
UE Ón ceea ce prive∫te Ómbun„t„˛irile Ón sectorul de mediu,
c„ fondurile nerambursabile de la UE sunt utilizate cu
eficacitate pe m„sura disponibiliz„rii lor ∫i c„ at‚t la nivel
central, c‚t ∫i la nivel local este dezvoltat„ capacitatea de a
elabora ∫i implementa proiecte care s„ corespund„
directivelor UE aplicabile, cuprinz‚nd asisten˛„ ce va fi
derulat„ Ón dou„ faze, dup„ cum urmeaz„: (i) faza 1, pentru
colectarea de date ∫i evaluarea situa˛iei curente, elaborarea
unui plan principal la nivel jude˛ean care s„ identifice Óntregul
necesar de investi˛ii, efectuarea unui studiu de fezabilitate
detaliat ∫i a unei analize institu˛ionale, realizarea studiului de
evaluare a impactului de mediu respectiv ∫i a planului de
finan˛are, elaborarea unui formular de solicitare pentru
ob˛inerea de fonduri structurale ∫i de coeziune de la UE ∫i
dezvoltarea institu˛ional„ Ón direc˛ia cultiv„rii unui
management eficient al investi˛iilor de mediu, incluz‚nd
instruirea profesional„ destinat„ personalului MMGA ∫i
ora∫elor ∫i a∫ez„rilor mici din cele unsprezece (11) jude˛e
men˛ionate anterior; ∫i (ii) faza 2, const‚nd Ón elaborarea
dosarelor complete de licita˛ii pentru contractele de servicii,
bunuri ∫i lucr„ri ce se impun pentru implementarea studiilor
de fezabilitate realizate Ón cadrul primei faze.
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Obiectivul Proiectului este de a asista Œmprumutatul Ón
direc˛ia respect„rii directivelor de mediu ale UE Ón sectorul
apelor ∫i apelor uzate, Ómbun„t„˛ind astfel calitatea ∫i sfera
de acoperire a serviciilor de ape ∫i ape uzate, Ón principal
prin: (i) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii Ón municipiile
Bucure∫ti ∫i Arad, Ón vederea furniz„rii unor servicii mai
bune de ape ∫i ape uzate ∫i a Ómbun„t„˛irii
managementului apelor din precipita˛ii; ∫i (ii) elaborarea de
proiecte prioritare privind apele ∫i apele uzate Ón
unsprezece (11) jude˛e.
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Partea 1: Servicii urbane Ón municipiul Bucure∫ti
Implementarea unui program de Ómbun„t„˛ire a
infrastructurii urbane Ón ora∫, care s„ corespund„
standardelor UE, cuprinz‚nd: (i) lucr„ri ∫i bunuri pentru
furnizarea de noi servicii urbane Ón cartierele prioritare,
servicii incluz‚nd ap„, canalizare, scurgere ∫i asfaltare a
drumurilor; ∫i (ii) servicii de asisten˛„ tehnic„ Ón vederea
Óntocmirii documentelor de licita˛ii, a supravegherii
construc˛iilor ∫i pentru sus˛inerea municipiului Bucure∫ti Ón
implementarea p„r˛ii 1 a Proiectului.

D

Partea a 2-a: Servicii urbane Ón municipiul Arad
Implementarea unui program de Ómbun„t„˛ire a
infrastructurii urbane Ón ora∫, care s„ corespund„
standardelor UE, cuprinz‚nd: (i) lucr„ri ∫i bunuri pentru
furnizarea de noi servicii urbane Ón cartierele prioritare,
servicii incluz‚nd canalizare, scurgere ∫i asfaltare a
drumurilor; ∫i (ii) servicii de asisten˛„ tehnic„ Ón vederea
Óntocmirii documentelor de licita˛ii, a supravegherii

ANEXA Nr. 2

REALIZAREA PROIECTULUI

SECﬁIUNEA I
Acordul subsidiar ∫i Acordul subsidiar de Ómprumut;
aranjamente institu˛ionale ∫i de alt„ natur„

A. Acordul subsidiar ∫i Acordul subsidiar de Ómprumut
1. Œn scopul implement„rii p„r˛ii 1 a Proiectului,
Œmprumutatul va disponibiliza o parte din sumele

Ómprumutului alocate periodic categoriei 1, municipiului
Bucure∫ti, pe baz„ nerambursabil„, Ón conformitate cu un
acord subsidiar ce va fi Óncheiat Óntre Œmprumutat ∫i
municipiul Bucure∫ti Ón termenii ∫i condi˛iile aprobate de
Banc„ conform prevederilor prezentului acord.
2. Œn scopul implement„rii p„r˛ii a 2-a a Proiectului,
Œmprumutatul va subÓmprumuta o parte din sumele
Ómprumutului alocate periodic categoriei 2, municipiului
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C. Analiza la mijlocul perioadei de implementare
Œmprumutatul, prin MMGA, va:
a) men˛ine politicile ∫i procedurile adecvate pentru a
avea posibilitatea de a monitoriza ∫i evalua Ón permanen˛„,
Ón conformitate cu indicatorii de monitorizare ∫i evaluare
pentru partea a 3-a a Proiectului, realizarea p„r˛ii a 3-a a
Proiectului ∫i Óndeplinirea obiectivelor acesteia;
b) Óntocmi, pe baza unui plan de activitate convenit
Óntre Œmprumutat ∫i Banc„, ∫i va transmite B„ncii, Ón jurul
datei de 30 aprilie 2008, un raport la mijlocul perioadei de
implementare care s„ integreze rezultatele activit„˛ilor de
monitorizare ∫i evaluare desf„∫urate conform prevederilor
lit. a) a acestei sec˛iuni ∫i rezultatele activit„˛ilor de
monitorizare ∫i evaluare desf„∫urate de municipiul Arad ∫i
municipiul Bucure∫ti Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii
II.C (a) a anexei la fiecare acord privind Proiectul, raport
ce reflect„ progresele Ónregistrate Ón realizarea p„r˛ilor 1, 2
∫i 3 ale Proiectului Ón perioada precedent„ datei raportului
∫i stabile∫te m„surile recomandate pentru a asigura
realizarea eficient„ a p„r˛ilor 1, 2 ∫i 3 ale Proiectului ∫i
Óndeplinirea obiectivelor acestora Ón perioada urm„toare
datei raportului; ∫i
c) analiza Ómpreun„ cu Banca, p‚n„ la data de 30 iunie
2008 sau p‚n„ la o dat„ ulterioar„ solicitat„ de Banc„,
raportul prev„zut la lit. b) al acestei sec˛iuni ∫i Ón urma
acestei analize va lua toate m„surile ce se impun pentru a
asigura finalizarea eficient„ a p„r˛ilor 1, 2 ∫i 3 ale
Proiectului ∫i realizarea obiectivelor acestora, pe baza
concluziilor ∫i recomand„rilor raportului ∫i a opiniilor B„ncii
referitoare la aspectul respectiv.
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Œn
cadrul
MMGA,
Direc˛ia
general„
pentru
managementul instrumentelor structurale va fi responsabil„
pentru implementarea p„r˛ii a 3-a a Proiectului, inclusiv de
implementarea de zi cu zi ∫i de coordonarea p„r˛ii a 3-a a
Proiectului. Œn acest sens, Œmprumutatul, prin MMGA, va
Óntreprinde toate ac˛iunile ce se impun a fi Óntreprinse Ón
numele s„u, pentru a men˛ine pe tot parcursul
implement„rii Proiectului personalul existent Ón cadrul
Direc˛iei generale ∫i Ón cadrul altor departamente ale
MMGA desemnate s„ duc„ la Óndeplinire partea a 3-a a
Proiectului ∫i a dispune de resurse financiare suficiente,
aceste ac˛iuni incluz‚nd ∫i numirea directorului general, a
unui specialist Ón achizi˛ii, a unui specialist Ón management
financiar ∫i a unui specialist tehnic. Mai exact, MMGA va fi
responsabil pentru: (i) consolidarea rapoartelor Proiectului
Ón vederea transmiterii lor c„tre Banc„; ∫i Ón ceea ce
prive∫te partea a 3-a a proiectului: (ii) Óntocmirea
documentelor de licita˛ii ∫i urm„rirea proceselor de licita˛ie
ulterioare; (iii) tragerea sumelor din Ómprumut; (iv)
managementul financiar; ∫i (v) monitorizarea Proiectului.

a

1. MMGA — Direc˛ia general„ pentru managementul instrumentelor
structurale

ite

B. Aranjamente institu˛ionale

B. Management financiar, rapoarte financiare ∫i audituri
1. Œmprumutatul, prin MMGA, va ˛ine sau va asigura
˛inerea unui sistem de management financiar pentru partea
a 3-a a Proiectului, Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii
5.09 din Condi˛iile generale.
2. F„r„ a se limita la prevederile p„r˛ii A a acestei
sec˛iuni, Œmprumutatul, prin MMGA, va Óntocmi ∫i va
transmite B„ncii, Ón cel mult dou„ (2) luni de la sf‚r∫itul
fiec„rui semestru calendaristic, rapoarte financiare
neauditate interimare pentru partea a 3-a a Proiectului,
care s„ acopere semestrul respectiv, Ón form„ ∫i con˛inut
satisf„c„toare pentru Banc„.
3. Œmprumutatul, prin MMGA, va dispune auditarea
situa˛iilor sale financiare pentru partea a 3-a a Proiectului
Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 5.09 (b) din
Condi˛iile generale. Fiecare audit al situa˛iilor financiare va
acoperi perioada unui an fiscal al Œmprumutatului. Situa˛iile
financiare auditate pentru fiecare perioad„ vor fi transmise
B„ncii Ón cel mult ∫ase (6) luni de la sf‚r∫itul perioadei
respective.

tu

Arad, Ón conformitate cu un acord subsidiar de Ómprumut
ce va fi Óncheiat Óntre Œmprumutat ∫i municipiul Arad Ón
termenii ∫i condi˛iile aprobate de Banc„ conform
prevederilor prezentului acord.
3. Œmprumutatul Ó∫i va exercita drepturile ce Ói revin prin
Acordul subsidiar ∫i Acordul subsidiar de Ómprumut Óntr-o
manier„ care s„ protejeze interesele Œmprumutatului ∫i pe
ale B„ncii ∫i s„ duc„ la realizarea scopurilor Ómprumutului.
Dac„ Banca nu hot„r„∫te altfel, Œmprumutatul nu va
cesiona, amenda, abroga sau renun˛a la acordul subsidiar
sau la Acordul subsidiar de Ómprumut ori la vreuna dintre
prevederile acestora.
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2. Aspecte de mediu ∫i de proprietate cultural„
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F„r„ a limita prevederile art. V din Condi˛iile generale,
Œmprumutatul, prin MMGA, va asigura urm„toarele:
a) derularea p„r˛ii a 3-a a Proiectului Ón conformitate cu
prevederile legisla˛iei referitoare la mediu ∫i ale legisla˛iei
referitoare la proprietatea cultural„;
b) informarea cu promptitudine a B„ncii Ón leg„tur„ cu
toate modific„rile ap„rute Ón legisla˛ia, reglement„rile sau
procedurile Œmprumutatului ori aplicabile Œmprumutatului sau
oric„reia dintre agen˛iile de implementare, ce pot afecta
implementarea p„r˛ilor 1, 2 ∫i 3 ale Proiectului; ∫i
c) transmiterea c„tre Banc„ a primelor trei (3) studii de
evaluare a impactului de mediu ce pot fi necesare pentru
implementarea p„r˛ii a 3-a a Proiectului.
SECﬁIUNEA a II-a
Monitorizarea, raportarea ∫i evaluarea Ón cadrul Proiectului

A. Rapoartele Proiectului
1. Œmprumutatul, prin MMGA, va monitoriza ∫i va evalua
stadiul p„r˛ii a 3-a a Proiectului ∫i va Óntocmi rapoartele
Proiectului Ón conformitate cu prevederile sec˛iunii 5.08 din
Condi˛iile generale, pe baza indicatorilor de monitorizare ∫i
evaluare pentru partea a 3-a a Proiectului. Fiecare raport
al Proiectului va acoperi perioada unui semestru
calendaristic ∫i va fi transmis B„ncii, dup„ agregarea cu
rapoartele Proiectului pentru p„r˛ile 1 ∫i a 2-a Ón cel mult
dou„ (2) luni de la sf‚r∫itul perioadei ce face obiectul
raportului respectiv.
2. Œn sensul sec˛iunii 5.08 (c) din Condi˛iile generale,
raportul privind realizarea Proiectului ∫i planul aferent cerut
ca urmare a acelei sec˛iuni vor fi transmise B„ncii Ón cel
mult trei (3) luni de la data limit„ de tragere a
Ómprumutului.

SECﬁIUNEA a III-a
Achizi˛ii

A. Generalit„˛i
1. Bunuri, lucr„ri ∫i servicii (altele dec‚t servicii de
consultan˛„). Toate bunurile, lucr„rile ∫i serviciile (altele
dec‚t servicii de consultan˛„) necesare Ón cadrul Proiectului
∫i care vor fi finan˛ate din sumele Ómprumutului vor fi
achizi˛ionate Ón conformitate cu cerin˛ele stabilite sau la
care se face referire Ón sec˛iunea I din Liniile directoare
pentru achizi˛ii ∫i cu prevederile acestei sec˛iuni III.
2. Servicii de consultan˛„. Toate serviciile de
consultan˛„ necesare Ón cadrul Proiectului ∫i care vor fi
finan˛ate din sumele Ómprumutului vor fi achizi˛ionate Ón
conformitate cu sec˛iunile I ∫i IV din Liniile directoare
pentru consultan˛i ∫i cu cerin˛ele stabilite sau la care se
face referire Ón prezenta sec˛iune.
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3. Defini˛ii. Termenii utiliza˛i Ón aceast„ sec˛iune, pentru
a descrie metodele specifice de achizi˛ie sau metodele prin
care Banca verific„ anumite contracte, se refer„ la metoda
corespondent„ descris„ Ón Liniile directoare pentru achizi˛ii
sau Ón Liniile directoare pentru servicii de consultan˛„, dup„
caz.

D. Analiza B„ncii privind deciziile de achizi˛ie
Planul de achizi˛ii va stabili acele contracte care vor fi
supuse analizei prealabile a B„ncii. Toate celelalte
contracte vor face obiectul analizei ulterioare a B„ncii.

B. Metode specifice de achizi˛ie a bunurilor, lucr„rilor
∫i serviciilor (altele dec‚t servicii de consultan˛„)
1. Licita˛ia competitiv„ interna˛ional„. Cu excep˛ia
cazurilor Ón care se prevede altfel Ón paragraful 2 de mai
jos, bunurile, lucr„rile ∫i serviciile (altele dec‚t servicii de
consultan˛„) vor fi achizi˛ionate prin contracte adjudecate Ón
baza procedurilor de licita˛ie competitiv„ interna˛ional„.
2. Alte proceduri de achizi˛ie a bunurilor, lucr„rilor ∫i
serviciilor (altele dec‚t servicii de consultan˛„). Œn
urm„torul tabel se precizeaz„ metodele de achizi˛ii, altele
dec‚t licita˛ia competitiv„ interna˛ional„, ce pot fi utilizate
pentru bunuri, lucr„ri ∫i servicii (altele dec‚t servicii de
consultan˛„). Planul de achizi˛ii va preciza condi˛iile Ón care
pot fi utilizate aceste metode.

Tragerea sumelor din Ómprumut

SECﬁIUNEA a IV-a

A. Generalit„˛i
1. Œmprumutatul poate trage sumele din Ómprumut Ón
conformitate cu prevederile prezentei sec˛iuni ∫i cu
instruc˛iunile suplimentare pe care Banca le va comunica
Œmprumutatului Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor eligibile,
dup„ cum se precizeaz„ Ón tabelul din paragraful 2.
2. Urm„torul tabel stabile∫te categoriile de cheltuieli
eligibile ce pot fi finan˛ate din sumele Ómprumutului,
alocarea sumelor Ómprumutului pe fiecare categorie ∫i
procentul cheltuielilor care vor fi astfel finan˛ate pentru
cheltuielile eligibile din fiecare categorie:
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84%

SECﬁIUNEA a V-a

D

Alte angajamente

Œmprumutatul nu va Óntreprinde sau nu va permite
Óntreprinderea niciunei ac˛iuni care s„ Ómpiedice ori s„
perturbe func˛ionarea adecvat„ a ANRSC Ón ceea ce
prive∫te: (i) avizarea tarifelor propuse de Apa Nova ∫i de
operatorul selectat, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare
de modificare a tarifelor; ∫i (ii) monitorizarea conform„rii
Apa Nova ∫i operatorului selectat din Arad Ón vederea
respect„rii indicatorilor de performan˛„ aplicabili Ón
furnizarea de servicii publice.

GRAFICUL DE RAMBURSARE

La fiecare 15 februarie ∫i 15 august
Œncep‚nd cu 15 februarie 2012
P‚n„ la 15 august 2023

94%

B. Condi˛ii de tragere; perioada de tragere
1. F„r„ a contraveni prevederilor p„r˛ii A a prezentei
sec˛iuni, nu se vor face trageri:
(i) din contul de Ómprumut p‚n„ c‚nd Banca nu a primit
plata integral„ a comisionului ini˛ial; sau (ii) pentru pl„˛i
efectuate anterior datei semn„rii prezentului acord.
2. Data limit„ de tragere a Ómprumutului este 30 iunie
2011.

ANEXA Nr. 3

Data scadent„

65%

an

el

(1) Lucr„ri, bunuri ∫i
48.000.000
servicii de consultan˛„
Ón cadrul p„r˛ii 1 a
Proiectului
(2) Lucr„ri, bunuri ∫i
47.200.000
servicii de consultan˛„
Ón cadrul p„r˛ii a 2-a a
Proiectului
(3) Servicii de consultan˛„ 11.000.000
Ón cadrul p„r˛ii a 3-a a
Proiectului
Sum„ total„
106.200.000
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C. Metode specifice de achizi˛ie a serviciilor de
consultan˛„
1. Selectare pe baza costului ∫i a calit„˛ii. Cu excep˛ia
cazurilor Ón care se prevede altfel Ón paragraful 2, serviciile
de consultan˛„ vor fi achizi˛ionate prin contracte adjudecate
pe baza select„rii pe baza costului ∫i a calit„˛ii.
2. Alte metode de achizi˛ie a serviciilor de consultan˛„.
Œn urm„torul tabel se precizeaz„ metodele de achizi˛ii,
altele dec‚t selectarea pe baza costului ∫i a calit„˛ii, ce
pot fi utilizate pentru serviciile de consultan˛„. Planul de
achizi˛ii va preciza condi˛iile Ón care pot fi utilizate aceste
metode.
Metode de achizi˛ie
a) Selectare pe baz„ de calitate
b) Selectare pe baza unui buget fix
c) Selectare pe baza celui mai mic cost
d) Selectare pe baza calific„rii consultan˛ilor
e) Selectare dintr-o singur„ surs„
f) Consultan˛i individuali

%
din cheltuieli
ce va fi finan˛at

or

Metode de achizi˛ie
a) Licita˛ie competitiv„ na˛ional„, pentru contractele de
lucr„ri ce se estimeaz„ c„ vor costa mai pu˛in de
4.000.000 euro per contract ∫i bunurile estimate c„ vor
costa mai pu˛in de 800.000 euro per contract pot fi
procurate Ón conformitate cu legea na˛ional„ ∫i
reglement„rile Œmprumutatului, Ón m„sura Ón care sunt Ón
prealabil considerate acceptabile de c„tre Banc„.
b) Cump„rare

Suma alocat„
din Ómprumut
(exprimat„ Ón euro)

ce
fiz
i

Categoria

Ratele de capital (exprimate Ón euro*)

4.425.000

*) Cifrele din aceast„ coloan„ reprezint„ suma Ón euro ce trebuie rambursat„, cu excep˛iile incluse Ón prevederile din
sec˛iunea 3.10 din Condi˛iile generale.
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progresele Ón implementarea p„r˛ii a 2-a a Proiectului ∫i
gradul de realizare a obiectivelor acestei p„r˛i.
14. Indicatori de monitorizare ∫i evaluare pentru partea
a 3-a a Proiectului Ónseamn„ indicatorii de performan˛„
conveni˛i ∫i prev„zu˛i Óntr-o scrisoare din aceea∫i dat„ cu
prezentul acord, indicatori care s„ fie utiliza˛i de MMGA Ón
cadrul p„r˛ii a 3-a a Proiectului pentru a m„sura progresele
Ón implementarea p„r˛ii a 3-a a Proiectului ∫i gradul de
realizare a obiectivelor acestei p„r˛i.
15. Municipiul Arad Ónseamn„ unitatea administrativteritorial„ a Œmprumutatului situat„ Ón ora∫ul Arad ∫i
entitatea de implementare a Proiectului pentru partea a 2-a
a Proiectului.
16. Municipiul Bucure∫ti Ónseamn„ unitatea administrativteritorial„ a Œmprumutatului situat„ Ón ora∫ul Bucure∫ti ∫i
entitatea de implementare a Proiectului pentru partea 1 a
Proiectului.
17. Liniile directoare privind achizi˛iile Ónseamn„ îLiniile
directoare pentru achizi˛ii Ón cadrul Ómprumuturilor BIRD ∫i
IDA“, publicate de Banc„ Ón mai 2004.
18. Planul de achizi˛ii Ónseamn„ planul de achizi˛ii al
Œmprumutatului pentru Proiect, din data de 12 mai 2006 ∫i
men˛ionat Ón paragraful 1.16 din Liniile directoare privind
achizi˛iile ∫i Ón paragraful 1.24 din Liniile directoare pentru
consultan˛i, plan ce va fi supus unei actualiz„ri periodice Ón
conformitate cu prevederile paragrafelor men˛ionate.
19. Entitatea de implementare a Proiectului Ónseamn„:
(i) pentru partea 1 a Proiectului — municipiul Bucure∫ti; ∫i
(ii) pentru partea a 2-a a Proiectului — municipiul Arad; iar
termenul entit„˛i de implementare a Proiectului desemneaz„
Ón mod colectiv ∫i comun ambele municipii.
20. Legisla˛ia entit„˛ii de implementare a Proiectului
Ónseamn„, pentru ambele municipii, Arad ∫i Bucure∫ti,
Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, privind administra˛ia
public„ local„ a Œmprumutatului.
21. Str„mutare Ónseamn„: (i) rechizi˛ionarea involuntar„
(i.e. o ac˛iune ce poate fi Óntreprins„ f„r„ consim˛„m‚ntul
informat al persoanei sau f„r„ ca aceast„ persoan„ s„
aib„ puterea de a opta) a terenului ∫i a tot ceea ce cre∫te
sau este fixat pe terenul respectiv, cum ar fi cl„diri sau
recolte, av‚nd ca rezultat: (A) relocarea sau pierderea
ad„postului; (B) pierderea activelor sau a accesului la
active; sau (C) pierderea surselor de venit ori a mijloacelor
de trai, indiferent dac„ persoana respectiv„ trebuie sau nu
s„ se mute Óntr-un alt loc; sau (ii) restric˛ionarea
involuntar„ a accesului la parcuri sau zone protejate
desemnate ca atare prin lege, av‚nd ca rezultat efecte
nefavorabile asupra traiului persoanelor afectate ∫i
cuprinz‚nd restric˛ii de utilizare a resurselor, impuse
persoanelor care tr„iesc Ón afara parcului ori zonei protejate
sau celor care continu„ s„ tr„iasc„ Ón interiorul parcului ori
zonei protejate, pe parcursul ∫i dup„ implementarea
Proiectului, aceast„ str„mutare fiind aplicabil„ acelor
persoane care de˛in drepturi legale oficiale asupra terenului
afectat, precum ∫i celor care nu de˛in drepturi legale
oficiale, dar au revendic„ri legale fa˛„ de terenul respectiv,
cu condi˛ia ca aceste revendic„ri s„ fie recunoscute de
legisla˛ia na˛ional„ sau ca urmare a acordului dintre Banc„
∫i Œmprumutat.
22. Acord subsidiar Ónseamn„ acordul ce se va Óncheia
Óntre Œmprumutat ∫i municipiul Bucure∫ti conform
prevederilor sec˛iunii I.A din anexa nr. 2 la acord, acest
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1. Apa Nova Ónseamn„ Apa Nova Bucure∫ti, concesionarul
privat pentru furnizarea de ap„ ∫i pentru ap„ uzat„ Ón
municipiul Bucure∫ti.
2. ANRSC Ónseamn„ Autoritatea Na˛ional„ de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie
Comunal„, autoritatea na˛ional„ de reglementare a tarifelor
∫i serviciilor de ap„, ce raporteaz„ Cabinetului primuluiministru al Œmprumutatului.
3. ARBAC Ónseamn„ Autoritatea de Reglementare a
Nivelelor de Servicii Ap„ Canal a Municipiului Bucure∫ti,
agen˛ie Ónfiin˛at„ de Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti pentru a reglementa contractele de concesiune
Óntre municipiul Bucure∫ti ∫i Apa Nova.
4. Categorie Ónseamn„ o categorie de articole ce va fi
finan˛at„ din sumele Ómprumutului dup„ cum se precizeaz„
Ón tabelul din sec˛iunea IV A 2 din anexa nr. 2 la acord;
iar termenul categorii Ónseamn„ pluralul unei categorii.
5. Liniile directoare pentru consultan˛i Ónseamn„ îLinii
directoare: Selec˛ia ∫i angajarea consultan˛ilor de c„tre
Ómprumuta˛ii B„ncii Mondiale“, publicat de Banc„ Ón
mai 2004.
6. Legisla˛ie privind proprietatea cultural„ Ónseamn„ unul
sau mai multe dintre urm„toarele acte normative: Legea
nr. 422/2001 privind protec˛ia monumentelor istorice ∫i
Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2000 privind protec˛ia
patrimoniului arheologic ∫i declararea unor situri arheologice
ca zone de interes na˛ional (modificat„ prin Legea
nr. 462/2003).
7. Legisla˛ia de mediu Ónseamn„ unul sau mai multe
dintre urm„toarele acte normative: Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 265/2006, ce asigur„
cadrul pentru protec˛ia mediului; Hot„r‚rea Guvernului
nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare
a impactului asupra mediului ∫i pentru aprobarea listei
proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, cu
modific„rile ulterioare.
8. UE Ónseamn„ Uniunea European„.
9. An fiscal Ónseamn„ perioada de dou„sprezece (12)
luni ce corespunde oric„ruia dintre anii fiscali ai
Œmprumutatului, perioad„ ce Óncepe pe 1 ianuarie ∫i se
Óncheie pe 31 decembrie a fiec„rui an calendaristic.
10. Condi˛iile generale Ónseamn„ îCondi˛iile generale
pentru Ómprumuturi ale B„ncii Interna˛ionale pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare“ din data de 1 iulie 2005.
11. MMGA Ónseamn„ Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor al Œmprumutatului, Ónfiin˛at ∫i func˛ion‚nd ca urmare
a prevederilor Legii nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor (cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare) a Œmprumutatului sau
orice succesor al acestuia.
12. Indicatori de monitorizare ∫i evaluare pentru partea 1 a
Proiectului Ónseamn„ indicatorii de performan˛„ conveni˛i ∫i
prev„zu˛i Óntr-o scrisoare din aceea∫i dat„ cu prezentul
acord, indicatori care s„ fie utiliza˛i de municipiul Bucure∫ti
Ón cadrul p„r˛ii 1 a Proiectului pentru a m„sura progresele
Ón implementarea p„r˛ii 1 a Proiectului ∫i gradul de
realizare a obiectivelor acestei p„r˛i.
13. Indicatori de monitorizare ∫i evaluare pentru partea
a 2-a a Proiectului Ónseamn„ indicatorii de performan˛„
conveni˛i ∫i prev„zu˛i Óntr-o scrisoare din aceea∫i dat„ cu
prezentul acord, indicatori care s„ fie utiliza˛i de municipiul
Arad Ón cadrul p„r˛ii a 2-a a Proiectului pentru a m„sura
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acord put‚nd fi periodic modificat, termenul incluz‚nd ∫i
toate anexele la acord.
23. Acord subsidiar de Ómprumut Ónseamn„ acordul ce se
va Óncheia Óntre Œmprumutat ∫i municipiul Arad, conform

prevederilor sec˛iunii I.A din anexa nr. 2 la acord, acest
acord put‚nd fi periodic modificat, termenul incluz‚nd ∫i
toate anexele la acord.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area
Proiectului privind serviciile municipale,
semnat la Bucure∫ti la 24 iulie 2006
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea Acordului de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind serviciile municipale, semnat
la Bucure∫ti la 24 iulie 2006, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

rs
o

8

ra

tu

Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 507.
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DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militar„
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului internelor ∫i reformei administrative,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru sprijinul acordat dezvolt„rii
rela˛iilor bilaterale de cooperare dintre Jandarmeria Rom‚n„ ∫i Arma
Carabinierilor Italieni cu prilejul activit„˛ilor de cooperare multilateral„,
desf„∫urate Ón cadrul Asocia˛iei For˛elor de Poli˛ie ∫i Jandarmerie Europene
∫i Mediteraneene cu statut militar (FIEP) ∫i For˛ei de Jandarmerie
European„ (FJE),
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Ofi˛er
pentru militari domnului general de corp de armat„ Gianfrancesco Siazzu,
comandantul general al Armei Carabinierilor Italieni.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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, 9 mai 2007.
Nr. 543.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii
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. 81 din
9 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

fiz
i

ce

Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele, Ón rezerv„,
R„dulescu-B„rbule˛ Gheorghe ™erban-Nicolae se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-locotenent cu trei stele, Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 10 mai 2007.
Nr. 546.

D
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HOT√R¬RE
privind utilizarea Ón anul 2007 a surselor proprii aprobate Ón bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
destinate dot„rilor independente
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Prevederile bugetare aprobate Ministerului
S„n„t„˛ii Publice prin Legea bugetului de stat pe anul 2007
nr. 486/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, eviden˛iate Ón anexa nr. 3/26/22,
fi∫a cod 26.66.01.0100b, pozi˛ia dot„ri independente, se
utilizeaz„ pe surse astfel:
a) din veniturile proprii ale Ministerului S„n„t„˛ii Publice
se realizeaz„ dotarea unit„˛ilor sanitare din re˛eaua acestui
minister, precum ∫i a serviciilor publice de asisten˛„
medical„ de urgen˛„ prespitaliceasc„ ∫i de prim ajutor
calificat cu ambulan˛e destinate interven˛iei medicale de
urgen˛„ ∫i transportului medical asistat, autovehicule destinate
transportului sanitar neasistat ∫i consulta˛iilor de urgen˛„ la

domiciliu, autospeciale de interven˛ie la accidente colective
∫i calamit„˛i, ma∫ini de transport multiple victime pe targ„;
b) din veniturile proprii ale unit„˛ilor ∫i institu˛iilor
subordonate Ministerului S„n„t„˛ii Publice, finan˛ate integral
de la bugetul de stat, se realizeaz„ dotarea cu ma∫ini ∫i
mijloace de transport, precum ∫i dotarea cu echipamente
medicale, mobilier, birotic„ ∫i alte active corporale pentru
activitatea specific„ desf„∫urat„ de acestea.
Art. 2. — (1) Achizi˛ia bunurilor prev„zute la art. 1 lit. a)
se realizeaz„ de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii Publice prin
licita˛ii la nivel na˛ional, cu respectarea prevederilor legale
privind achizi˛iile publice.
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(2) Repartizarea pe institu˛ii, jude˛e ∫i, respectiv, pe
municipiul Bucure∫ti a bunurilor prev„zute la art. 1 lit. a)
se aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice.
(3) Autorit„˛ile de s„n„tate public„ sunt abilitate s„
Óncheie ∫i s„ deruleze contracte cu furnizorii declara˛i
c‚∫tig„tori ai licita˛iilor na˛ionale organizate de Ministerul
S„n„t„˛ii Publice.

Art. 3. — Achizi˛ia bunurilor prev„zute la art. 1 lit. b) se
realizeaz„ la nivelul fiec„rei institu˛ii publice, cu respectarea
prevederilor legale privind achizi˛iile publice.
Art. 4. — Sumele aferente dot„rilor men˛ionate la art. 1
lit. a) ∫i b) sunt prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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ce

Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 408.

Destina˛iile de utilizare
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ANEX√
Beneficiarii

Unit„˛ile sanitare din re˛eaua
Ministerului S„n„t„˛ii Publice
∫i serviciile publice de asisten˛„
medical„ de urgen˛„ prespitaliceasc„ ∫i de prim ajutor
calificat

2. Cheltuieli de capital — dot„ri
7.700 mii lei
independente titlul 70 — venituri
proprii conform prevederilor
Hot„r‚rii Guvernului nr. 59/2003
privind Ónfiin˛area de c„tre
Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei
a unei activit„˛i finan˛ate integral
din venituri proprii, cu complet„rile
ulterioare

Unit„˛i ∫i institu˛ii subordonate
Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
finan˛ate integral de la
bugetul de stat
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1. Cheltuieli de capital — dot„ri 503.747 mii lei Dotarea cu ambulan˛e destinate
independente titlul 70 — veniturile
interven˛iei medicale de urgen˛„
proprii ale Ministerului S„n„t„˛ii
∫i transportului medical asistat,
Publice conform prevederilor
autovehicule destinate transportului
titlului XI art. 361 din Legea
sanitar neasistat ∫i consulta˛iilor
nr. 95/2006 privind reforma Ón
de urgen˛„ la domiciliu, autospeciale
domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile
de interven˛ie la accidente colective
∫i complet„rile ulterioare
∫i calamit„˛i, ma∫ini de transport
multiple victime pe targ„
Se propune achizi˛ionarea unui num„r
de 1.520 de ambulan˛e de diferite
tipuri (A1, A2, B cu trac˛iune 4x2,
B cu trac˛iune 4x4 — 250 buc„˛i,
C, autovehicule destinate transportului
sanitar neasistat ∫i consulta˛iilor de
urgen˛„ la domiciliu, autospeciale de
interven˛ie la accidente colective ∫i
calamit„˛i ∫i ma∫ini de transport
multiple victime pe targ„).
Dotarea cu ma∫ini ∫i mijloace de
transport pentru activit„˛i specifice,
dotarea cu echipamente medicale,
mobilier, birotic„ ∫i alte active corporale
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea prealabil„, Ón vederea recunoa∫terii prin hot„r‚re judec„toreasc„,
a Funda˛iei îHeydar Aliyev“ din Republica Azerbaidjan
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la
reglementarea raporturilor de drept interna˛ional privat, precum ∫i al art. 76 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 246/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 3. — Œn Rom‚nia Funda˛ia îHeydar Aliyev“ va
func˛iona prin intermediul unei reprezentan˛e cu sediul Ón
municipiul Bucure∫ti, Bd. Na˛iunilor Unite nr. 8, bl. 104,
sc. 5, et. 6, ap. 102, sectorul 5.
Art. 4. — Funda˛ia îHeydar Aliyev“, prin reprezentan˛a
sa din Rom‚nia, Ó∫i va desf„∫ura activitatea, cu
respectarea legilor rom‚ne, dup„ ob˛inerea hot„r‚rii
judec„tore∫ti de recunoa∫tere ∫i dup„ Ónscrierea Ón
Registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor de la grefa Tribunalului
Bucure∫ti.

a

PRIM-MINISTRU

pe

Art. 1. — Se aprob„, Ón vederea recunoa∫terii prin
hot„r‚re judec„toreasc„, func˛ionarea Ón Rom‚nia a
Funda˛iei îHeydar Aliyev“ din Republica Azerbaidjan,
persoan„ juridic„ de drept privat, f„r„ scop patrimonial, de
na˛ionalitate azer„, cu sediul Ón Republica Azerbaidjan,
ora∫ul Baku, str. Niyazi nr. 5.
Art. 2. — Scopul Funda˛iei îHeydar Aliyev“, prin
realizarea fiec„rei activit„˛i, este omenia ∫i bucuria, grija ∫i
Óncrederea reciproc„, dreptatea social„ ∫i caritatea,
respectarea legilor ∫i drepturilor omului.

Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
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Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 413.

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

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Constantin ™eitan
din func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat,
al Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi
de Asigur„ri Sociale
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Mihai Constantin ™eitan din func˛ia
de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Na˛ionale de Pensii ∫i
Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale, Ónregistrat„ sub nr. 5/2011 din 12 aprilie
2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 140 alin. (2) din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de
asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Mihai Constantin ™eitan se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de pre∫edinte,
cu rang de secretar de stat, al Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi de
Asigur„ri Sociale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

Bucure∫ti, 11 mai 2007.
Nr. 129.
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DECIZIE
pentru numirea doamnei Mariana C‚mpeanu
Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat,
al Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi
de Asigur„ri Sociale

es
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Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al 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, precum ∫i al art. 140 alin. (2) din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de
asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

D

12

primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Mariana C‚mpeanu se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de
secretar de stat, al Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri
Sociale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 11 mai 2007.
Nr. 130.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Denisa-Oana P„tra∫cu
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei
∫i Egalit„˛ii de ™anse
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Denisa-Oana P„tra∫cu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse.
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DECIZIE
pentru numirea doamnei Zvetlana Preoteasa
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Educa˛iei,
Cercet„rii ∫i Tineretului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Zvetlana Preoteasa se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 11 mai 2007.
Nr. 132.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Monica Mihaela B„rbule˛iu
Ón func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine
Œn temeiul 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, ∫i al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 390/2002 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii
Str„ine, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Monica Mihaela B„rbule˛iu se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang
de subsecretar de stat, al Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Alexandru ™tefan Cojocaru din func˛ia de pre∫edinte,
cu rang de secretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice

es
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Av‚nd Ón vedere demisia domnului Alexandru ™tefan Cojocaru din
func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, Ónregistrat„ cu
nr. 5/2.202 din 24 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. a) ∫i al 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, precum ∫i al art. 4 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 74/2005 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 111/2006,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Alexandru ™tefan Cojocaru se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de
pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 mai 2007.
Nr. 135.
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DECIZIE
pentru numirea domnului Octavian Marius Popa
Ón func˛ia de comisar general, cu rang de secretar de stat,
al G„rzii Na˛ionale de Mediu
Av‚nd Ón vedere propunerea ministrului mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al 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, precum ∫i al art. 5 alin. (1) ∫i (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea ∫i func˛ionarea
G„rzii Na˛ionale de Mediu,
primul-ministru emite prezenta decizie.

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Octavian Marius Popa se nume∫te Ón func˛ia de comisar general, cu rang
de secretar de stat, al G„rzii Na˛ionale de Mediu.
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DECIZIE
privind revocarea din func˛ia de membru Ón cadrul
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor a doamnei
Ioana Banu ∫i pentru numirea Ón aceast„ func˛ie a domnului
Constantin Zaharia-Lefter Ón cadrul aceleia∫i comisii
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Av‚nd Ón vedere:
— propunerea formulat„ de ministrul justi˛iei prin Scrisoarea nr. 54.686
din 26 aprilie 2007;
— prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) ∫i ale art. 15 lit. c) din titlul VII
din Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei,
precum ∫i unele m„suri adiacente, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul 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 prezenta decizie.
Art. 1. — Doamna Ioana Banu se revoc„ din func˛ia de membru Ón
cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor, iar domnul Constantin
Zaharia-Lefter se nume∫te Ón aceast„ func˛ie Ón cadrul aceleia∫i comisii.
Art. 2. — Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componen˛a
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 mai 2007.
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PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Carol-Emil Kovacs
Ón func˛ia de secretar de stat la Departamentul
pentru Rela˛ia cu Parlamentul
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Carol-Emil Kovacs se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la
Departamentul pentru Rela˛ia cu Parlamentul.
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