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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională
de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2010
Având în vedere prevederile:
— art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (8) și (9) și ale art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007,
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 6 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările
și completările ulterioare, și cu dispozițiile art. 1 alin. (1) și (3), art. 3 și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
— art. 13 lit. f) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii
finali a surselor regenerabile de energie;
— art. 11 și 12 din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 30, precum și cu pct. 8 al notei din
anexa nr. 8 la Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare;
— art. 72 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații
electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 90/2009, ale art. 41 din Regulamentul pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează
instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul
Energiei nr. 24/2007, ale art. 36 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul
energetic național, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007, cu
modificările ulterioare, precum și ale art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor
publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 1/2004;
— anexei nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea și verificarea operatorilor economici care desfășoară activități de
proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale și ale anexei nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea și verificarea
persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobate prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se aprobă tarifele percepute în anul 2010 de
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
pentru acordarea sau modificarea atestatelor, autorizațiilor și
licențelor, la solicitarea persoanelor fizice și juridice a căror
activitate, potrivit legii, se află în competența de reglementare a
acesteia.
(2) Se aprobă tarifele percepute în anul 2010 de Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru
evaluarea și avizarea documentelor tehnico-economice care
intră în componența dosarelor prezentate la deschiderea
finanțării, pentru obiectivele de investiții cu caracter de creștere
a eficienței energetice și utilizare a surselor regenerabile de
energie, aprobate spre cofinanțare din bugetul Ministerului
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, bugetul de stat,
precum și din alte surse interne și externe la dispoziția
Guvernului.
(3) Valorile tarifelor prevăzute la alin. (1) și (2) și condițiile de
achitare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1—3, care fac
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Se aprobă contribuțiile bănești percepute în anul
2010 de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei de la operatorii economici având activități în sectorul

energiei electrice și care, potrivit legii, se află în competența de
reglementare a acesteia.
(2) Valorile contribuțiilor bănești prevăzute la alin. (1) și
condițiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Tarifele și contribuțiile bănești care fac obiectul art. 1
și 2 se achită în contul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei RO48TREZ7025032XXX011115, deschis la
Trezoreria Sectorului 2, București.
Art. 4. — În cazul neachitării la termen a tarifelor și
contribuțiilor prevăzute în prezentul ordin, pentru fiecare zi de
întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul majorării
de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor
bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 6. — Departamentele și direcțiile din cadrul Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și
persoanele fizice și juridice a căror activitate, potrivit legii, se
află în competența de reglementare a acesteia vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 4 februarie 2010.
Nr. 5.
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ANEXA Nr. 1

1. Tarifele percepute de la operatori economici având activități în sectorul energiei electrice
1.1. Tarifele percepute pentru acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare și a licențelor pentru activități în sectorul
energiei electrice sunt înscrise în tabelul nr. 1.1.
Tabelul nr. 1.1 — Tarifele*) pentru acordarea de autorizații și licențe
U.M.
pentru
mărimea
determinantă
a tarifului

Activitatea
Nr.
crt.

Obiectul solicitării;
mărimea determinantă a tarifului

Tariful
lei/U.M.

lei

2

3

4

Autorizația de înființare pentru realizarea/retehnologizarea unei noi capacități energetice
de producere a energiei electrice/electrice și termice în cogenerare; puterea electrică
instalată (MWe)/puterea electrică instalată și puterea termică instalată a capacității
energetice (MWe și MWt)

MWe
MWt

110
22

Licența pentru producerea de energie electrică/licența pentru producerea de energie
termică în cogenerare; puterea electrică instalată (MWe)/puterea termică instalată
(MWt) în capacitățile energetice

MWe
MWt

22
17

0

1

Producerea energiei electrice și termice
1.

2.

Transportul energiei electrice și furnizarea serviciilor de sistem/conducerea
operativă a SEN
3.

Autorizația de înființare pentru:

3a)

Realizarea/retehnologizarea unei noi linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

110

3b)

Realizarea/retehnologizarea unei noi stații electrice din rețeaua de transport; puterea
instalată în transformatoarele stației electrice

MVA

22

4.

Licența pentru transportul energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem; puterea
instalată în transformatoarele din stațiile rețelei electrice de transport și numărul de
grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

MVA

22
44**)

Activitatea de administrare de piețe centralizate de energie electrică
5.

Licența pentru activitatea de administrare de piețe centralizate de energie electrică

2.120

Distribuția energiei electrice
6.

Autorizația de înființare pentru:

6a)

Realizarea/retehnologizarea unei noi linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

6b)

Realizarea/retehnologizarea unei noi stații electrice (inclusiv SRA) de 110 kV

7.

km

44
2.235

Licența pentru distribuția energiei electrice; puterea instalată în stațiile și posturile
electrice în exploatare

MVA

11

Furnizarea energiei electrice
8.

Licența pentru furnizarea de energie electrică

1.780

Analiza cererilor
9.

Analiza documentației
autorizații/licenței

anexate

cererilor

pentru

acordarea/modificarea

de

1.780

*) Valoarea tarifului de acordare a unei autorizații de înființare sau licențe este precizată în coloana 4 a tabelului nr. 1.1, în funcție de activitatea/serviciul
ce face obiectul autorizației/licenței respective. Dacă valoarea tarifului de acordare a autorizației de înființare sau a licenței nu este precizată în coloana 4 din
tabelul nr. 1.1, atunci valoarea tarifului respectiv este:
a) cea determinată cu formula:
T = Σ{(mărimea determinantă)×[valoarea corespunzătoare din col. (3) a tabelului nr. 1]}1, 2, în lei, în toate cazurile în care valoarea T rezultată este
mai mare de 1.780 lei;
b) 1.780 lei, în toate cazurile în care rezultatul calculului efectuat potrivit formulei prevăzute la lit. a) este mai mic sau cel mult egal cu această valoare.
**) Tariful este exprimat în lei pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.

Nota 1. La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizații de înființare/licențe pentru
activități/servicii în sectorul energiei electrice, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează solicitantului
suma de 1.780 lei. Suma de 1.780 lei, încasată potrivit facturii respective:
a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizației de înființare/licenței, care se percepe în legătură cu
soluționarea favorabilă a cererii respective;
b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză
acordarea sau modificarea autorizației de înființare/licenței, deoarece reprezintă contravaloarea activității de analiză a
documentației anexate cererii respective.
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Nota 2. Persoanele juridice finanțate integral din bugetul de stat sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1.1
pentru acordarea de autorizații de înființare și/sau licențe.
1.2. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică
și exploatează instalații electroenergetice, precum și a operatorilor economici care prestează serviciul de măsurare a energiei
electrice în Sistemul energetic național sunt prevăzute în tabelul nr. 1.2.
Tabelul nr. 1.2. — Tarifele pentru emiterea de atestate
Tip atestat — Categoria de activități

Tariful
(lei)

Atestate pentru activități în instalațiile electrice de joasă tensiune, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (A1, Bp,
Be, B)

1.360

Atestate pentru activități în instalațiile electrice de medie tensiune, conform Ordinului președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 (A2, C1A, C2A)

2.617

Atestate pentru activități în instalațiile electrice de înaltă tensiune, conform Ordinului președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2)

3.663

Atestat de tip F, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007

3.663

Atestat pentru operatori de măsurare a energiei electrice în SEN, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național, cu modificările ulterioare (A, B, C1, C2)

1.675

Modificarea unui atestat

240

1.3. Tarifele percepute pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații
electroenergetice sunt:
a) pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B, 198 lei;
b) pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B, 293 lei;
c) pentru emiterea unui duplicat al legitimației de electrician autorizat, 25 lei.

ANEXA Nr. 2

2. Tarifele percepute de la operatori economici având activități în sectorul gazelor naturale
2.1. Tarifele percepute pentru acordarea autorizațiilor
Nr.
crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate
1.

Producția gazelor
naturale

Valoarea de construcții-montaj din situația finală de lucrări
aferentă obiectivului

lei

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate
pentru lucrările aferente modificărilor
Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate
2.

Transportul și
dispecerizarea
gazelor naturale

Valoarea de construcții-montaj din situația finală de lucrări
aferentă obiectivului

lei

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate
pentru lucrările aferente modificărilor
Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

3.

Înmagazinarea/
stocarea gazelor
naturale

Valoarea de construcții-montaj din situația finală de lucrări
aferentă obiectivului

lei

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate
pentru lucrările aferente modificărilor
Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

4.

Distribuția gazelor
naturale

Valoarea de construcții-montaj din situația finală de lucrări
aferentă obiectivului
Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate
pentru lucrările aferente modificărilor

lei

Tipul
autorizației

Tariful
(% din
valoarea
obiectivului)

înființare

0,2825

funcționare

0,2825

modificare

0,2825

înființare

0,2825

funcționare

0,2825

modificare

0,2825

înființare

0,2825

funcționare

0,2825

modificare

0,2825

înființare

0,2825

funcționare

0,2825

modificare

0,2825
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2.2. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor
Nr.
crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful
(lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,386

2.

Transportul și dispecerizarea gazelor
naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată și dispecerizată

mii mc

0,1045

3.

Înmagazinarea/stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,323

4.

Distribuția gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,2103

5.

Tranzitul gazelor naturale

Capacitatea de tranzit contractată

mii mc

0,1339

2.3. Tarifele pentru autorizarea și verificarea operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și
exploatare în sectorul gazelor naturale sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea și verificarea
operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor
pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice și a operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și
exploatare în domeniul gazelor naturale.
2.4. Tarifele pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și
exploatare în domeniul gazelor naturale sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul pentru autorizarea și verificarea
persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru
autorizarea și verificarea persoanelor fizice și a operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și
exploatare în domeniul gazelor naturale.

ANEXA Nr. 3

3. Tarifele percepute pentru autorizarea auditorilor energetici,
atestarea managerilor energetici, activități de evaluare și avizare
de documente tehnico-economice
3.1. Tarife pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice ca auditori energetici

Solicitantul autorizării

Tariful pentru eliberarea autorizației de auditor energetic
— lei —
Autorizație
nouă

Prelungirea valabilității
autorizației existente

Persoană fizică

3.000

1.500

Persoană juridică

7.500

3.000

N O T E:

1. Tariful include analizarea documentației transmise de solicitant pentru eliberarea autorizației de
auditor energetic de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea
documentelor aferente autorizării și monitorizarea realizării auditurilor energetice.
2. În cazul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă
valabilitatea autorizației de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi
autorizații.
3.2. Tarife pentru atestarea managerilor energetici

Solicitantul atestării

Persoană fizică

Tariful pentru eliberarea atestatului de manager energetic
— lei —
Atestat nou

Prelungirea valabilității atestatului
existent

7.500

3.000

N O T E:

1. Tariful include analizarea documentației transmise de solicitant pentru eliberarea atestatului de
manager energetic de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, examinarea
candidatului și întocmirea documentelor aferente atestării.
2. În cazul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă
valabilitatea atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul eliberării unui
nou atestat.
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3.3. Tariful pentru evaluarea și avizarea documentelor tehnico-economice care intră în componența
dosarelor prezentate la deschiderea finanțării, pentru obiectivele de investiții cu caracter de creștere a
eficienței energetice și utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinanțare din bugetul
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, bugetul de stat, precum și din alte surse interne
și externe la dispoziția Guvernului

Solicitantul evaluării și avizării

Tariful pentru evaluare
și avizare (procent din
programul total anual de
cofinanțare — beneficiar)

Autoritate a administrației publice locale solicitantă a avizării documentației
tehnico-economice care intră în componența dosarelor prezentate la
deschiderea finanțării, pentru obiectivele de investiții cu caracter de creștere a
eficienței energetice și utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate
spre cofinanțare din bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri, bugetul de stat, precum și din alte surse interne și externe la dispoziția
Guvernului

3%

N O T Ă:

Tariful aplicat include plata următoarelor activități specifice care urmează a fi executate de specialiștii
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei:
1. consultanță de specialitate pentru elaborarea documentațiilor aferente obiectivelor de investiții
pentru creșterea eficienței energetice;
2. recepția parțială și finală la stadiu fizic a lucrărilor de investiții;
3. consultanță de specialitate pentru întocmirea documentațiilor din componența dosarelor aferente
deschiderilor de finanțare;
4. avizarea dosarelor aferente deschiderilor de finanțare;
5. monitorizarea lucrărilor de investiții pe întreaga durată a executării și postpunere în funcțiune,
pentru urmărirea atingerii parametrilor de eficiență energetică prevăzuți în proiecte.

ANEXA Nr. 4

Contribuții bănești percepute în anul 2010 de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
de la operatori economici având activități în sectorul energiei electrice
1. Titularii licențelor acordate de către Autoritatea Națională
de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfășurarea de
activități comerciale în sectorul energiei electrice și al energiei
termice produse în cogenerare plătesc anual Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuție
bănească. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei facturează contribuția ce se percepe de la fiecare titular
de licență:
a) la valoarea de 0,06% din cifra de afaceri realizată de
acesta în anul precedent din activitățile comerciale ce fac
obiectul licențelor pe care titularul le deține, desfășurate în
sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în
cogenerare, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pieței
de energie electrică, cu modificările ulterioare; sau
b) la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat
conform celor specificate la lit. a) este inferior sau egal cu 1.780 lei.
2. Valoarea minimă a contribuției bănești percepute în anul
2010 de către Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei de la un titular de licență este de 1.780 lei, în
cazul în care acesta deține cel puțin o licență acordată de
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,
care este valabilă pe toată durata anului 2010.

3. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice, care este
titular al unei unice licențe acordate de către Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:
a) dacă anul 2010 este anul de expirare a valabilității sau de
retragere a licenței, Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei facturează titularului licenței contribuția, a
cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în
conformitate cu prevederile pct. 1 și 2 se ponderează cu raportul
dintre durata de valabilitate a licenței în anul 2010, exprimată în
zile calendaristice, și numărul de zile ale anului calendaristic (365);
b) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei nu percepe/nu facturează titularului respectiv
contribuția pentru anul 2010 dacă valabilitatea licenței expiră
sau aceasta este retrasă până la 31 martie 2010, iar titularul nu
a desfășurat în anul 2009 activitatea ce face obiectul licenței;
c) prevederile lit. a) și b) sunt aplicabile în situațiile în care
valabilitatea licenței expiră în anul 2010 și nu se solicită sau nu
se aprobă modificarea acelei licențe, în scopul de a se prelungi
valabilitatea acesteia, cel puțin până la un termen din anul
următor.
4. Persoanele juridice finanțate integral din bugetul de stat,
având calitatea de titulari de licențe, sunt scutite de plata
contribuției bănești percepute anual de Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei.
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5. Titularii de licențe, cu excepția celor menționați la pct. 4,
vor comunica Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei, până la data de 27 februarie 2010, valoarea cifrei de
afaceri realizate în anul precedent. Pentru titularii de licențe care
nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la
termenul precizat mai sus, contribuția bănească se facturează
pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. În
astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 3.
6. Titularul de licență care în cursul anului 2010 preia integral
activitatea desfășurată pe baza unei licențe de același tip, de
către o altă persoană fizică sau juridică, va asigura achitarea
completă a contribuției pentru anul 2010, ce revine titularului de
licență care își încetează activitatea.
7. Pentru titularii de licențe a căror contribuție bănească are
o valoare superioară nivelului de 1.780 lei, aceasta se poate
achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia
dintre aceste rate este sfârșitul primei luni a trimestrului
respectiv, cu excepția primei rate, care se achită potrivit
termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
8. Durata de suspendare a unei licențe, care este precizată
în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea
contribuției percepute de la titularul licenței pentru anul în care
se înregistrează suspendarea acesteia.
9. Regularizarea contribuției bănești constă în facturarea
diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul
anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de
afaceri realizate în anul precedent din activitățile comerciale
desfășurate în sectorul energiei electrice și al energiei termice
produse în cogenerare. Regularizarea contribuției bănești
percepute pe anul 2010 se efectuează după depunerea la
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de
către titularii de licențe a „Raportului financiar anual”, elaborat în
conformitate cu metodologia prevăzută de Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 59/2008 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a
Raportului financiar de către titularii de licențe.
10. Contribuția bănească încasată de la solicitantul de
licență/licențe, în anul acordării licenței/licențelor respective, nu
este supusă regularizării.
11. În cazul titularului care deține mai multe licențe pentru
activități în sectorul energiei electrice și al energiei termice
produse în cogenerare, iar în cursul anului de facturare a
contribuției percepute de Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei sistează desfășurarea uneia dintre
activitățile reglementate prin licență, la expirarea valabilității sau
la retragerea licenței respective, calculul de regularizare a
contribuției bănești se efectuează astfel:
a) cifra de afaceri realizată, aferentă activității desfășurate în
anul precedent, pe baza licenței a cărei valabilitate a expirat sau
care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează
cu raportul dintre numărul de zile din anul de
facturare/regularizare a contribuției în care licența a fost valabilă
și numărul total de zile ale anului respectiv;
b) la regularizarea contribuției bănești, cifra de afaceri
realizată — totalul aferent anului precedent, care constituie baza
de calcul pentru regularizare — este suma cifrelor de afaceri
realizate din activitățile desfășurate în anul precedent pe bază
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de licențe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care
a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);
c) regularizarea contribuției bănești constă în facturarea
diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial, la începutul
anului, și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de
afaceri realizate, stabilite conform celor specificate la lit. b).
12. La regularizarea contribuțiilor bănești, creanțele sau
datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei care sunt mai mici de 10 lei
se anulează.
13. Dacă în urma regularizării contribuțiilor bănești rezultă
sume pe care Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei le datorează titularilor de licențe care
îndeplinesc simultan următoarele condiții:
a) au achitat contribuția bănească aferentă anului în curs;
b) dețin cel puțin o licență valabilă, atât în anul în curs, cât și
în anul următor,
atunci aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuția
bănească a respectivilor titulari de licențe, aferentă anului
următor.
14. La acordarea unei licențe, solicitantul care nu este titular
al unei alte licențe pentru desfășurarea de activități în sectorul
energiei electrice achită Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei o contribuție bănească în valoare de 0,06%
din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea
activităților ce fac obiectul licenței solicitate în anul acordării
acesteia.
15. Contribuția bănească anuală percepută de Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un
solicitant de licență nu poate fi mai mică de 1.780 lei.
16. Solicitanții de licențe care sunt persoane juridice finanțate
integral din bugetul de stat sunt scutiți de plata contribuției
bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei la acordarea unei licențe.
17. Pentru analiza documentației transmise în vederea
emiterii deciziei de aprobare a prețurilor/tarifelor în sectorul
energiei electrice și termice în cogenerare, persoanele fizice și
juridice care:
a) au obligația legală de a solicita Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea prețurilor/tarifelor
percepute în desfășurarea activităților comerciale;
b) desfășoară, potrivit legii, astfel de activități în sectorul
energiei electrice, fără a fi titulare de licențe,
vor achita o contribuție bănească de 1.780 lei.
18. Operatorii economici care solicită emiterea de avize
pentru autorizarea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare
pe termen lung (potrivit art. 17 din Regulamentul privind analiza
proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor publiceprivate în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 1/2004, achită Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei o contribuție bănească determinată cu
formula:
T = 3794 + 55 × P, [lei],
în care P se exprimă în [MW] și reprezintă puterea instalată a
capacității/capacităților energetice a cărei/căror producție de
energie electrică/electrică și termică urmează a face obiectul
contractării pentru care se solicită avizul [în cazul capacităților
energetice de cogenerare, P reprezintă suma puterii electrice
(Pe) și termice (Pt) instalate].
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea unor addendumuri la Acordul de finanțare pentru Programul Phare național 2005,
respectiv 2006 pentru România, la acordurile de finanțare privind Programul
de vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Moldova, Serbia,
Ucraina, Ungaria și Bulgaria, precum și la Acordul de finanțare Phare 2006 privind Programul
de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România
În conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă publicarea, pentru informare, a
următoarelor addendumuri la acordurile de finanțare semnate
între Guvernul României și Comisia Europeană:
a) Addendumul la Acordul de finanțare RO 2005/017-553
privind Programul Phare național 2005 pentru România, semnat
la București la 25 august 2009, prevăzut în anexa nr. 1;
b) Addendumul la Acordul de finanțare RO 2006/018-147
privind Programul Phare național 2006 pentru România, semnat
la București la 25 august 2009, prevăzut în anexa nr. 2;
c) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul
Phare 2006 de cooperare transfrontalieră între România și
Bulgaria, semnat la București la 25 august 2009, prevăzut în
anexa nr. 3;
d) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul de
vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră a
României cu țara vecină Moldova, semnat la București la
25 august 2009, prevăzut în anexa nr. 4;
e) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul de
vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră a
României cu țara vecină Serbia, semnat la București la
25 august 2009, prevăzut în anexa nr. 5;
f) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul de
vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră a
României cu țara vecină Ucraina, semnat la București la
25 august 2009, prevăzut în anexa nr. 6;
g) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul
2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină

Ungaria, semnat la București la 25 august 2009, prevăzut în
anexa nr. 7;
h) Addendumul la Acordul de finanțare RO 2006/018-147
privind Programul Phare național 2006 pentru România, semnat
la București la 12 noiembrie 2009, prevăzut în anexa nr. 8;
i) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul de
cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria Phare
2006, semnat la București la 12 noiembrie 2009, prevăzut în
anexa nr. 9;
j) Addendumul la Acordul de finanțare privind Programul
2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină
Ungaria, semnat la București la 12 noiembrie 2009, prevăzut în
anexa nr. 10;
k) Addendumul la Acordul de finanțare Phare 2006 privind
Programul de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare
pentru România, semnat la București la 27 octombrie 2009,
prevăzut în anexa nr. 11;
l) Addendumul 2 la Acordul de finanțare Phare 2006 privind
Programul de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare
pentru România, semnat la București la 24 noiembrie 2009,
prevăzut în anexa nr. 12.
Art. 2. — Anexele nr. 1—12 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 4 februarie 2010.
Nr. 185.
ANEXA Nr. 1

ADDENDUM

la Acordul de finanțare RO 2005/017-553 privind Programul Phare național 2005 pentru România
În cadrul asistenței Phare pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului Phare 2005, 2005/017-553.
ARTICOLUL 1
Natura și obiectul

Acordul de finanțare 2005/017-553, semnat la 27 iulie 2006 și modificat ultima dată la 29 octombrie 2008, se modifică după
cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru componentele:
— RO2005/017-553.04.01.01.01.02 — Transportul regional și infrastructura de afaceri — Lucrări;
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— RO2005/017-553.04.01.04.01 — Schemă de granturi pentru investiții în vederea sprijinirii inițiativelor sectorului public
în sectoarele prioritare de mediu;
— RO2005/017-553.04.01.01.01.01 — Managementul și supervizarea lucrărilor finanțate prin Programul Phare 2004
coeziune economică și socială
este extinsă cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare al Programului 2005/017-553 rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare al Programului 2005/017-553 este redactat în două exemplare, în limba
engleză.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

Prezentul addendum la Acordul de finanțare al Programului 2005/017—553 va intra în vigoare la data semnării de către
ambele părți.
București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 24 iulie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere

ANEXA Nr. 2

ADDENDUM

la Acordul de finanțare RO 2006/018-147 privind Programul Phare național 2006 pentru România
În cadrul asistenței Phare pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului Phare 2006, 2006/018-147.
ARTICOLUL 1
Natura și obiectul

Acordul de finanțare 2006/018-147, semnat la 14 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectele:
• 2006/018-147.03.18 — Îmbunătățirea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare pentru Comunicații
(ANRC) în domeniul reglementării economice;
• 2006/018-147.01.02.05 — Creșterea rolului societății civile în procesul de integrare al României, contract de asistență
tehnică;
• 2006/018-147.03.12 — Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală și pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu tulburări mintale, contract de asistență tehnică pentru managementul schemei de grant
este extinsă cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
Perioada de execuție a contractului pentru proiectele:
• 2006/018-147.01.04.10.03 — Achiziționarea sistemelor de supraveghere video pentru instanțe;
• 2006/018-147.03.02.10 — Componenta 33 — Achiziționarea de echipamente pentru continuarea întăririi și dezvoltării
serviciului sanitar-veterinar în conformitate cu legislația UE, lotul 16 — achiziționare de incineratoare ecologice;
• 2006/018-147.01.01.01.01 — Accelerarea implementării Strategiei naționale pentru îmbunătățirea condițiilor comunității
rome — schema de grant
este extinsă cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
Perioada de execuție a contractului pentru proiectele:
• 2006/018-147.04.01.04.01 — Schemă de granturi pentru investiții în vederea sprijinirii inițiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu;
• 2006/018-147.04.01.05.02.03 — Sprijin pentru ADR-uri pentru reabilitarea/construcția/achiziția de sedii
este extinsă cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare al Programului 2006/018-147 rămân neschimbate.
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ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare al Programului 2006/018-147 este redactat în două exemplare, în limba
engleză.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

Prezentul addendum la Acordul de finanțare al Programului 2006/018-147 va intra în vigoare la data semnării de către
ambele părți.

București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 11 august 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere

ANEXA Nr. 3

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul Phare 2006 de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul
Phare 2006 de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria, RO 2006/018-445.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul Phare 2006 de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria,
RO 2006/018-445.01, semnat la 16 iulie 2007, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-445.01.05 — Asistență tehnică/Activități de susținere a
programului se extinde cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul Phare 2006 de cooperare transfrontalieră
între România și Bulgaria rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul Phare 2006 de cooperare transfrontalieră
între România și Bulgaria este redactat în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul Phare 2006 de cooperare transfrontalieră între România
și Bulgaria va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 24 iulie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere
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ANEXA Nr. 4

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu
țara vecină Moldova
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de
vecinătate — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Moldova RO 2006/018-447.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină
Moldova RO 2006/018-447.01, semnat la 16 iulie 2007, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-447.01.03 — Susținerea programului asistență tehnică
se extinde cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
Perioada de execuție a contractului pentru proiectele RO 2006/018-447.01.01.20 — Centru de servicii pentru întreprinderile
mici și mijlocii din regiunea de cooperare transfrontalieră, Regiunea de dezvoltare sud — Republica Moldova și Euro-Business Plus,
județul Galați, România, și RO 2006/018-447.01.01.17 — Centru de cooperare transfrontalieră pentru dezvoltarea afacerilor în
domeniul artelor și meșteșugurilor se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de
cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Moldova rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare
transfrontalieră a României cu țara vecină Moldova este redactat în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare
transfrontalieră a României cu țara vecină Moldova va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 24 iulie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere

ANEXA Nr. 5

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră
a României cu țara vecină Serbia
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de
vecinătate — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Serbia RO 2006/018-448.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină
Serbia RO 2006/018-448.01, semnat la 16 iulie 2007, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-448.01.03 — Susținerea programului asistență tehnică
se extinde cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de
cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Serbia rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare
transfrontalieră a României cu țara vecină Serbia este redactat în două exemplare, în limba engleză.
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ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare
transfrontalieră a României cu țara vecină Serbia va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 24 iulie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere

ANEXA Nr. 6

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare transfrontalieră
a României cu țara vecină Ucraina
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de
vecinătate — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ucraina RO 2006/018-449.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate — Programul de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină
Ucraina RO 2006/018-449.01, semnat la 16 iulie 2007, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectele RO 2006/018-449.01.01.11 — ECOTUR — Turism în regiunea
transcarpatică și RO 2006/018-449.01.01.22 — Sistematizarea traficului rutier în zona punctului de trecere a frontierei Podul istoric
de la Sighetu Marmației (RO) — Solotvino (UA) se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-449.01.03 — Susținerea programului asistență tehnică
se extinde cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de
cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ucraina rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare
transfrontalieră a României cu țara vecină Ucraina este redactat în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de vecinătate 2006 — Programul de cooperare
transfrontalieră a României cu țara vecină Ucraina va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 24 iulie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere
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ANEXA Nr. 7

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ungaria
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul
2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ungaria, RO 2006/018-446.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ungaria,
RO2006/018-446.01, semnat la 16 iulie 2007, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-446.01.01.03 — Asistență tehnică/Activități de susținere
a programului se extinde cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-446.01.01.01.14 — Centrul integrat de dezvoltare a
afacerilor prin promovarea turismului și culturii regionale se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a
României cu țara vecină Ungaria rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara
vecină Ungaria este redactat în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara
vecină Ungaria va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
București
Data: 25 august 2009.

Bruxelles
Data: 24 iulie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere

ANEXA Nr. 8

ADDENDUM

la Acordul de finanțare RO2006/018-147 privind Programul Phare național 2006 pentru România
În cadrul asistenței Phare pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului Phare 2006, 2006/018-147.
ARTICOLUL 1
Natura și obiectul

Acordul de finanțare 2006/018-147, semnat la 14 decembrie 2006 și modificat la 25 august 2009, se modifică în continuare
după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul RO 2006/018-147.04.01.03.01 — Asistență tehnică pentru capacitatea
instituțională, de resurse umane și tehnice a Ministerului pentru IMM-uri de a dezvolta practicile de e-guvernare și de a promova
utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) de către IMM-uri este extinsă cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
Perioada de execuție a contractelor pentru proiectele:
— RO 2006/018-147.04.03.06 lot 1 — Asistență tehnică pentru pregătirea unor studii de fezabilitate și documente de
licitație pentru lucrări de modernizare a unor stații de cale ferată;
— RO 2006/018-147.04.03.08.02 — Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte — sector deșeuri 2;
— RO/2006/018-147.04.03.08.03 — Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte — termoficare
este extinsă cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
Perioada de execuție a contractelor pentru proiectele:
— RO/2006/018-147.04.01.02.01.02.03 — Echipamente pentru învățământ la distanță (e-learning) — Instruire și Educație
Tehnică și Vocațională (TVET);
— RO 2006/018-147.04.01.03.02 — Schema de finanțare pentru IMM-uri în scopul alinierii acestora la acquis-ul comunitar;
— RO 2006/018-147.04.01.03.03 — Facilitatea de microcredit pentru România (RMC)
este extinsă cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2010.
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ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare al Programului 2006/018-147 rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare al Programului 2006/018-147 este redactat în două exemplare, în limba
engleză.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

Prezentul addendum la Acordul de finanțare al Programului 2006/018-147 va intra în vigoare la data semnării de către
ambele părți.

București
Data: 12 noiembrie 2009.

Bruxelles
Data: 3 noiembrie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere

ANEXA Nr. 9

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria Phare 2006
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de
cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria Phare 2006, RO 2006/018-445.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria Phare 2006,
RO 2006/018-445.01, semnat la 16 iulie 2007 și modificat la 25 august 2009, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractelor pentru următoarele proiecte:
— 2006/018-445.01.01.04 — Reabilitare DJ 543, limita județului Olt, Prundu-Lunca, între km 16+200—23+050;
— 2006/018-445.01.01.05 — Accesul comun la resurse și transport;
— 2006/018-445.01.02.01 — Amenajare spații de expunere exterioară la Centrul Expozițional Transfrontalier;
— RO 2006/018-445.01.03.05 — Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijiștea în localitățile Vitănești, Răzmirești,
Marzănești, județul Teleorman
se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul de cooperare transfrontalieră între România
și Bulgaria Phare 2006 rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria
Phare 2006 este redactat în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul de cooperare transfrontalieră între România și Bulgaria
Phare 2006 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

București
Data: 12 noiembrie 2009.

Bruxelles
Data: 3 noiembrie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere
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ANEXA Nr. 10

ADDENDUM

la Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ungaria
Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în
continuare Comunitatea, pe de o parte, și
Guvernul României, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,
au convenit în cadrul asistenței Phare pentru România următorul addendum la Acordul de finanțare privind Programul
2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ungaria, RO 2006/018-446.01.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara vecină Ungaria,
RO 2006/018-446.01, semnat la 16 iulie 2007 și modificat la 25 august 2009, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul 2006/018-446.01.01.01.09 — Prevenirea inundațiilor și reducerea
urmărilor acestora prin fundamentarea deciziilor folosind un sistem informațional integrat se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie
2010.
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul 2006/018-446.01.01.01.26 — Program de instruire și dezvoltare
abilități pentru salvatori se extinde cu 3 luni, până la 28 februarie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a
României cu țara vecină Ungaria rămân neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara
vecină Ungaria este redactat în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare privind Programul 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu țara
vecină Ungaria va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
București
Data: 12 noiembrie 2009.

Bruxelles
Data: 3 noiembrie 2009.

Pentru beneficiar,
domnul Gheorghe Pogea,
ministru, Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Comunitatea Europeană,
domnul Timo Summa,
director, Direcția Generală Extindere
ANEXA Nr. 11

ADDENDUM

la Acordul de finanțare Phare 2006 privind Programul de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare
pentru România
În cadrul asistenței Phare pentru România, prezentul addendum a fost făcut la Acordul de finanțare privind Programul
2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare Phare 2006 privind Programul de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România
(2006/018-411.03), semnat la 16 iulie 2007, se modifică în continuare după cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul 2006/018-411.03.06 Modernizarea Depozitului Național de Deșeuri
Radioactive Băița Bihor este extinsă cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare 2006/018-411.03 și ale addendumurilor la acesta rămân
neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la acordul de finanțare este întocmit în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare 2006/018-411.03 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
București
Data: 27 octombrie 2009.

Bruxelles
Data: 16 octombrie 2009.

Pentru beneficiar,
Bogdan Alexandru Drăgoi

Pentru Comunitatea Europeană,
Timo Summa

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121/23.II.2010
ANEXA Nr. 12

ADDENDUM 2

la Acordul de finanțare PHARE 2006 privind Programul de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare
pentru România
În cadrul asistenței Phare pentru România, prezentul addendum a fost făcut la Acordul de finanțare privind Programul
2006 de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România.
ARTICOLUL 1

Acordul de finanțare Phare 2006 privind Programul de sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România
(2006/018-411.03), semnat la 16 iulie 2007, și addendumul la acesta, semnat la 27 octombrie 2009, se modifică în continuare după
cum urmează:
Perioada de execuție a contractului pentru proiectul 2006/018-411.03.03 — Proiect tehnic și evaluarea de securitate pentru
autorizarea construirii depozitului de deșeuri radioactive slab și mediu active Saligny este extinsă cu 6 luni, până la 31 mai 2010.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi și condiții ale Acordului de finanțare 2006/018-411.03 și ale addendumurilor la acesta rămân
neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la acordul de finanțare este întocmit în două exemplare, în limba engleză.
ARTICOLUL 4

Prezentul addendum la Acordul de finanțare 2006/018-411.03 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
București
Data: 24 noiembrie 2009.

Bruxelles
Data: 17 noiembrie 2009.

Pentru beneficiar,
Bogdan Alexandru Drăgoi

Pentru Comunitatea Europeană,
Timo Summa
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