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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,
cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007,
cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă repartizarea sumei de 81.135 mii lei
pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spațiul rural pe anul 2011, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea
cheltuielilor necesare execuției lucrărilor de investiții prevăzute
în cererile de finanțare declarate eligibile, selectate în condițiile
legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate și în
Ghidul solicitantului.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor
repartizate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Unităților administrativ-teritoriale prevăzute în
anexe li se asigură finanțarea proiectelor respective din sume

defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor
locale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a
unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, și
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 602/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului
de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul
rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare
a Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității și
aprobării proiectelor, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să
introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura
bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Secretarul general al Guvernului,
Ștefan Gáti
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
București, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.215.

ANEXĂ

E T A P A II

Repartizarea pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural pe anul 2011
Total general pe județe (mii lei):
Nr.
crt.

1

Județul

ALBA

Unitatea administrativ-teritorială

81.135
Denumirea lucrării

din care:

Sume
acordate
(mii lei)

1.496

1.1

Avram Iancu

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a
comunei Avram Iancu (13 sate)

1.2

Bistra

Alimentare cu apă Bistra

17
516
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Nr.
crt.

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

3
Sume
acordate
(mii lei)

1.3

Cergău

Rețele de canalizare și stații de epurare a apelor
menajere Cergău-Alba

78

1.4

Crăciunelu de Jos

Rețea canalizare menajeră și stație de epurare a
comunei Crăciunelu de Jos

81

1.5

Cugir

Extinderea rețelei de canalizare în zona periurbană a
orașului Cugir

1.6

Lunca Mureșului

Rețea de canalizare menajeră și stație epurare

14

1.7

Ocoliș

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a
comunei Ocoliș (satele Ocoliș, Runc și Valea Largă)

52

1.8

Poșaga

Alimentare cu apă, localitățile Poșaga și Lunca,
județul Alba

38

1.9

Rimetea

Alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat
în satul Rimetea, comuna Rimetea

200

1.10

Unirea

Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare,
Unirea

100

2

ARAD

din care:

400

1.478

2.1

Chișineu-Criș

Canalizare menajeră localitatea Nadab

143

2.2

Gurahonț

Construcție și extindere sisteme de canalizare a apei
comuna Gurahonț, județul Arad

200

2.3

Ignești

Dezvoltarea sistemului local de alimentare cu apă
potabilă în comuna Ignești, din sursa Nădălbești,
județul Arad

8

2.4

Sintea Mare

Extindere alimentare cu apă comuna Sintea Mare,
satele Sintea Mare, Adea, Tipar I+II, județul Arad

340

2.5

Socodor

Extindere sistem integrat de alimentare cu apă,
comuna Socodor, județul Arad

96

2.6

Șemlac

Construirea rețelei de canalizare a apelor uzate
menajere și stație de epurare a localității Șemlac

88

2.7

Șofronea

Canalizare menajeră în comuna Șofronea, localitățile
Șofronea și Sânpaul, județul Arad

3

ARGEȘ

din care:

603
1.379

3.1

Băbana

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere,
comuna Băbana, județul Argeș

300

3.2

Curtea de Argeș

Modernizare străzi Cartier Marina

150

3.3

Davidești

Canalizare menajeră în sistem centralizat, comuna
Davidești, județul Argeș

46

3.4

Hârtiești

Canalizare menajeră în sistem centralizat, comuna
Hârtiești, județul Argeș

100

3.5

Sălătrucu

Reabilitare sistem alimentare cu apă comuna
Sălătrucu

183

3.6

Stâlpeni

Punte pietonală peste râul Târgului Oprești —
Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș

500

3.7

Valea Danului

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere
comuna Valea Danului

100

4

BACĂU

din care:

2.060

4.1

Agăș

Pod beton armat peste râul Trotuș, între satele
Preluci și Goioasa în comuna Agăș, județul Bacău

150

4.2

Berești Bistrița

Canalizare și stație de epurare comuna Berești
Bistrița, județul Bacău

100

4.3

Berzunți

Alimentare cu apă comuna Berzunți

100

4
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Nr.
crt.

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume
acordate
(mii lei)

4.4

Corbasca

Construcție sistem alimentare cu apă a satelor
Marvila, Scărișoara, Rogoaza Corbasca, Băcioiu și
Vâlcele

4.5

Damienești

Construire poduri și podețe pe drumuri locale,
comuna Damienești, județul Bacău

4.6

Filipeni

Reconstruire poduri și podețe, comuna Filipeni,
județul Bacău

4.7

Gârleni

Canalizare și stație de epurare localitățile Gârlenii de
Sus și Lespezi, comuna Gârleni, județul Bacău

150

4.8

Livezi

Alimentare cu apă a localităților aparținătoare
comunei Livezi

100

4.9

Negri

Alimentare cu apă comuna Negri

200

4.10

Sascut

Reabilitare și extindere sistem canalizare și stație
epurare, localitățile Sascut și Schineni, comuna
Sascut, județul Bacău

200

4.11

Sănduleni

Alimentare cu apă a satelor comunei Sănduleni

200

4.12

Slănic Moldova

Amenajare poduri de beton armat, punți pietonale
localitatea Slănic Moldova

603

4.13

Târgu Ocna

Construire pod peste râul Trotuș, cartier Păcuri, oraș
Târgu Ocna, județul Bacău

103

5

BIHOR

din care:

100

50
4

1.497

5.1

Aușeu

Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare
localitățile: Groși, Aușeu și Cacuciu Vechi, comuna
Aușeu, județul Bihor

400

5.2

Cherechiu

Construcția de podețe noi în comuna Cherechiu și
localitățile Cheșereu și Târgușor

69

5.3

Criștioru de Jos

Alimentare cu apă potabilă a localităților: Poiana,
Săliște de Vașcău și Criștioru de Jos, comuna
Criștioru de Jos, județul Bihor

36

5.4

Curățele

Alimentare cu apă a localității Nimăiești

21

5.5

Diosig

Alimentare cu apă a localității Ianca, județul Bihor

58

5.6

Holod

Alimentare cu apă a localităților Holod, Hodiș și
Forosig

5.7

Săcădat

Canalizare și stație de epurare a localității Săcădat,
comuna Săcădat

5.8

Sârbi

Construire sisteme de alimentare cu apă a
localităților Fegernic și Burzuc și reabilitare și
extindere alimentare cu apă Sârbi, comuna Sârbi,
județul Bihor

5.9

Tarcea

Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă a comunei Tarcea, satele: Tarcea, Adoni,
Galoșpetreu, județul Bihor

59

5.10

Tărcaia

Pod din beton armat peste Crișul Negru, localitatea
Tărcaia, județul Bihor

11

6

BISTRIȚA-NĂSĂUD

din care:

147
66
630

1.456

6.1

Chiochiș

Alimentare cu apă sate Chiochiș și Strugureni, județul
Bistrița-Năsăud

6

6.2

Milaș

Sistem de canalizare și stație de epurare în
localitatea Milaș, județul Bistrița-Năsăud

6.3

Prundu Bârgăului

Reparații capitale și consolidări maluri a două poduri
de pe Bistrița Ardeleană și un pod peste râul Secu

250

6.4

Runcu Salvei

Alimentare cu apă potabilă a comunei Runcu Salvei

200

1.000
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Nr.
crt.

7

Județul

BOTOȘANI

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

din care:

5
Sume
acordate
(mii lei)

506

7.1

Albești

Construcție podețe în satele Albești, Buimăceni, Jijia,
Coștiugeni, Mășcăteni și Tudor Vladimirescu,
comuna Albești, județul Botoșani

85

7.2

Copălău

Canalizare menajeră în localitățile Copălău și Cotu,
comuna Copălău, județul Botoșani

93

7.3

Corni

Construcție podețe în satele Corni, Mesteacăn,
Sarafinești și Balta Arsă, comuna Corni, județul
Botoșani

33

7.4

Pomârla

Construcție podețe în satele Pomârla, Hulubești și
Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani

54

7.5

Unțeni

Amenajare poduri și podețe, din beton armat, pe raza
comunei Unțeni, județul Botoșani

71

7.6

Vorona

Poduri din beton armat peste pârâul „Voronca”,
comuna Vorona. Pod pe DS 123 la „Amoașei” L = 8 m
și pod din beton armat la „Ciobănașu” L = 12 m

170

8

BRAȘOV

din care:

764

8.1

Bran

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în
stațiunea turistică Bran, județul Brașov

1

8.2

Brașov

Canalizare în cartierul Stupini din municipiul
Brașov— etapa I

1

8.3

Bunești

Alimentare cu apă sate Mesendorf și Viscri, comuna
Bunești, județul Brașov

85

8.4

Holbav

Alimentare cu apă a comunei Holbav, județul Brașov

150

8.5

Moieciu

Poduri punți pietonale și podețe în comuna Moieciu,
județul Brașov

150

8.6

Săcele

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare
ape menajere în zona rurală Brădet din municipiul
Săcele, județul Brașov

10

8.7

Sâmbăta de Sus

Alimentare cu apă stațiunea Sâmbăta de Sus

87

8.8

Șercaia

Podețe dalate și tubulare pe DJ 131C Crihalma —
Hălmeag

14

8.9

Șinca

Înființare rețea de canalizare ape menajere și stație
epurare în comuna Șinca

76

8.10

Voila

Alimentare cu apă și canalizare pentru satul Dridif,
canalizare pentru satul Voila, comuna Voila

190

9

BRĂILA

din care:

450

9.1

Chișcani

Construcția sistemului de canalizare al apelor uzate,
comuna Chișcani, județul Brăila

100

9.2

Mircea-Vodă

Canalizare în sistem centralizat și stație de epurare
în localitățile Mircea-Vodă și Dedulești

350

10

BUZĂU

din care:

1.883

10.1

Blăjani

Alimentare cu apă în comuna Blăjani, județul Buzău

200

10.2

Cernătești

Rețea de canalizare și sistem de epurare ape uzate
în satele Zărneștii de Slănic și Cernătești

300

10.3

Cilibia

Construcție sistem de alimentare cu apă, satele
Cilibia, Mânzu și Movila Oii, comuna Cilibia, județul
Buzău

300

10.4

Cislău

Construcție sistem canalizare și stație de tratare ape
uzate, satul Cislău, comuna Cislău, județul Buzău

50

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 890/15.XII.2011

Nr.
crt.

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume
acordate
(mii lei)

10.5

Cozieni

Construcție sistem alimentare cu apă în satele
Cozieni, Bălănești, Trestia și Bercești, comuna
Cozieni, județul Buzău

10.6

Poșta Câlnău

Construire poduri din beton armat în comuna Poșta
Câlnău, județul Buzău

400

10.7

Râmnicelu

Construire sistem de alimentare cu apă satul Știubei,
comuna Râmnicelu, județul Buzău

428

10.8

Săhăteni

Construcție și modernizare sistem de alimentare cu
apă satul Săhăteni, comuna Săhăteni, județul Buzău

17

10.9

Smeeni

Construire sistem de alimentare cu apă sat UdațiMânzu, comuna Smeeni, județul Buzău

10.10

Unguriu

Sistem centralizat de canalizare menajeră și stație de
epurare în comuna Unguriu, județul Buzău

11

CARAȘ-SEVERIN

din care:

8

130
50
1.377

11.1

Domașnea

Poduri în Domașnea și Cănicea, comuna Domașnea,
județul Caraș-Severin

486

11.2

Glimboca

Stație de epurare și extindere rețea de canalizare în
comuna Glimboca

100

11.3

Marga

Canalizare menajeră și stație epurare localitatea
Marga

200

11.4

Mehadia

Alimentarea cu apă a localităților Plugova și Globurău

200

11.5

Mehadica

Alimentare cu apă Mehadica, soluții reactualizate

100

11.6

Păltiniș

Canalizare menajeră și stație epurare în localitatea
Păltiniș

100

11.7

Sichevița

Canalizare și stație de epurare Sichevița

11.8

Târnova

Alimentare cu apă localitatea Târnova, comuna
Târnova, județul Caraș-Severin

12

CĂLĂRAȘI

din care:

41
150
2.162

12.1

Borcea

Extindere și reabilitare front captare și rețea de
distribuție apă potabilă în comuna Borcea

12.2

Cuza Vodă

Extindere alimentare cu apă potabilă în comuna
Cuza Vodă

12.3

Dorobanțu

Alimentare cu apă potabilă în comuna Dorobanțu,
județul Călărași

250

12.4

Fundeni

Extindere și modernizare alimentare cu apă în
comuna Fundeni, județul Călărași

900

12.5

Gălbinași

Rețea alimentare cu apă

100

12.6

Gurbănești

Alimentare cu apă potabilă în comuna Gurbănești,
județul Călărași

5

12.7

Nana

Podețe pe străzi în comuna Nana, județul Călărași

100

12.8

Sărulești

Extindere alimentare cu apă

200

12.9

Vâlcelele

Sistem de canalizare în satele Vâlcelele și Floroaica,
județul Călărași

300

13

CLUJ

din care:

300
7

1.164

13.1

Beliș

Captare apă, înmagazinare-aducțiune apă în satul
Bălcești, înlocuire și extindere rețea apă în localitatea
Beliș

12

13.2

Bobâlna

Alimentare cu apă în sistem centralizat în localitățile:
Maia, Răzbuneni și Bobâlna, comuna Bobâlna

57

13.3

Câțcău

Podețe în localitatea Câțcău

2
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Nr.
crt.

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

7
Sume
acordate
(mii lei)

13.4

Cornești

Dezvoltarea infrastructurii rurale prin construcția de
poduri peste V. Lujerdiu și P. Pustii în satele Stoiana,
Cornești, Morau, Tiocul de Sus, aparținătoare
comunei Cornești, județul Cluj

13.5

Gilău

Construire pod peste Someșu Mic — localitatea
Gilău, zona Târg

13.6

Iclod

Canalizarea localităților Iclod, Livada și Fundătura,
județul Cluj

13.7

Jucu

Canalizarea localităților Jucu de Sus — Duvana,
Jucu de Mijloc și Jucu Herghelie, județul Cluj

27

13.8

Săndulești

Alimentare cu apă comuna Săndulești

16

13.9

Sic

Alimentarea cu apă a comunei Sic, județul Cluj

200

13.10

Tritenii de Jos

Canalizarea localităților comunei Tritenii de Jos

300

13.11

Vad

Alimentare cu apă comuna Vad

14

CONSTANȚA

din care:

300

22
136

92
2.319

14.1

Albești

Îmbunătățirea și extinderea sistemului de alimentare
cu apă a localității Vârtop

51

14.2

Băneasa

Amenajare și modernizare podețe sat Negureni și sat
Făurei, oraș Băneasa, județul Constanța

1

14.3

Ciobanu

Extindere alimentare cu apă sat Miorița, comuna
Ciobanu, județul Constanța

200

14.4

Ciocârlia

Modernizarea și completarea sistemului de
alimentare cu apă potabilă în localitățile Ciocârlia de
Sus și de Jos, comuna Ciocârlia, județul Constanța

900

14.5

Cogealac

Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare
cu apă a localității Cogealac, județul Constanța

1.043

14.6

Costinești

Extindere rețea alimentare cu apă și colectoare
menajere, comuna Costinești, județul Constanța

49

14.7

Poarta Albă

Reabilitare și extindere canal colector ape pluviale
poduri podețe din comuna Poarta Albă

75

15

COVASNA

din care:

4.178

15.1

Arcuș

Canalizare centralizată și stație de epurare, comuna
Arcuș, județul Covasna

700

15.2

Dalnic

Sisteme de alimentare cu apă potabilă în sistem
centralizat

800

15.3

Ghelința

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Ghelința —
canalizare menajeră

15.4

Lemnia

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Lemnia

15.5

Reci

Dezvoltarea infrastructurii rurale în comuna Reci

15.6

Zăbala

Canalizare sat Zăbala, comuna Zăbala, județul
Covasna — faza S.F.

16

DÂMBOVIȚA

din care:

1.139
700
23
816
4.313

16.1

Brezoaele

Sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare în
comuna Brezoaele, județul Dâmbovița

700

16.2

Bucșani

Execuția a 8 podețe și canalizare pârâu (vale locală)
Căcioasa în zona aferentă secțiunii amonte/aval în
lungime totală de 700 m, comuna Bucșani, județul
Dâmbovița

400

16.3

Cobia

Pod pe DC 105 km 1 + 500 peste pârâul Cobita către
Crăciunești pod pe DC 105 km 2 + 700 peste pârăul
Cobita către Gherghițești, în localitatea Cobia, județul
Dâmbovița

200

8
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Nr.
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Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Sume
acordate
(mii lei)

16.4

Comișani

Rețele canalizare și stație epurare în comuna
Comișani, județul Dâmbovița

16.5

Conțești

Alimentare cu apă a satelor Conțești, Crângași,
Boteni

77

16.6

Cornești

Alimentare cu apă în comuna Cornești, județul
Dâmbovița

6

16.7

Dărmănești

Canalizare menajeră în comuna Dărmănești, sat
Mărginenii de Sus, comuna Dărmănești, județul
Dâmbovița

300

16.8

Hulubești

Alimentare cu apă în comuna Hulubești

100

16.9

Ludești

Pod din beton armat peste pârâul Potop pe DC 99 în
localitatea Miloșari, comuna Ludești, județul
Dâmbovița

16.10

Lungulețu

Alimentare cu apă în comuna Lungulețu

16.11

Mănești

Pod peste râul Dâmbovița între satele Drăgăești
Ungureni—Drăgăești Pământeni

400

16.12

Perșinari

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat —
lucrare nouă — în comuna Perșinari, județul
Dâmbovița

150

16.13

Petrești

Canalizare și epurarea apelor uzate menajere în
comuna Petrești

250

16.14

Pietrari

Poduri în comuna Pietrari

100

16.15

Pietroșița

16.16

Răscăeți

Punte pietonală peste râul Ialomița la gară, pod peste
pârâul Dealu-Frumos în satul Dealu Frumos, punct
vale
Pod peste pârâul Jirnov, sat Răscăeți, și pod peste
pârâul Holboca, sat Vultureanca

16.17

Râu Alb

Poduri în comuna Râu Alb

200

16.18

Slobozia Moară

Sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare în
comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița

500

16.19

Șelaru

Sistem centralizat de canalizare și extindere
alimentare cu apă

250

16.20

Vișina

Alimentare cu apă în comuna Vișina, județul
Dâmbovița

132

16.21

Vlădeni

Pod pe DC 26C, peste pârâul Cricovul Dulce

200

16.22

Vulcana-Pandele

Rețele de canalizare și stație de epurare, comuna
Vulcana-Pandele

200

17

DOLJ

din care:

9

35

5

53

46

3.388

17.1

Apele Vii

Extindere alimentare cu apă în sistem centralizat a
comunei Apele Vii, județul Dolj

30

17.2

Bechet

Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă
potabilă pentru spațiul periurban al orașului Bechet,
județul Dolj

300

17.3

Brădești

Construcție pod peste Valea Morii, sat Tatomirești,
pentru a asigura accesul la DN 6

16

17.4

Breasta

Canalizare și stație de epurare în comuna Breasta,
județul Dolj

200

17.5

Călărași

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele
Călărași și Sărata, comuna Călărași, județul Dolj

100

17.6

Cârna

Sistem de alimentare cu apă a localității Cârna,
județul Dolj

100

17.7

Cetate

Rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în
comuna Cetate

50
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9
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acordate
(mii lei)

17.8

Coșoveni

Canalizare în sistem centralizat a comunei Coșoveni

100

17.9

Daneți

Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei
Daneți, județul Dolj

190

17.10

Desa

Canalizare în sistem centralizat a comunei Desa,
județul Dolj

100

17.11

Filiași

Sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Răcarii
de Sus, orașul Filiași, județul Dolj

17.12

Ghidici

Alimentare cu apă și canalizare în comuna Ghidici,
Județul Dolj

17.13

Goiești

Construire pod peste râul Amaradia în satul Țandăra
și pod în satul Popeasa

17.14

Măceșu de Jos

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a comunei
Măceșu de Jos, județul Dolj

400

17.15

Măceșu de Sus

Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei
Măceșu de Sus, județul Dolj

398

17.16

Poiana Mare

Construire podețe în comuna Poiana Mare pentru a
asigura legătura cu drumul național DN55A Calafat—
Bechet

200

17.17

Teasc

Alimentare cu apă a localității Secui, comuna Teasc

17.18

Valea Stanciului

Alimentare cu apă în sistem centralizat, comuna
Valea Stanciului, județul Dolj

18

GALAȚI

din care:

47
400
5

35
717
2.613

18.1

Bălășești

Construcția sistemului de alimentare cu apă a
comunei Bălășești, județul Galați

500

18.2

Cavadinești

Alimentare cu apă comuna Cavadinești, satele
Cavadinești, Gănești și Comănești

15

18.3

Cudalbi

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare în comuna
Cudalbi, județul Galați

98

18.4

Drăgănești

Două poduri din beton armat peste râul Bârlad, zona
sat Malu Alb și zona sat Drăgănești, comuna
Drăgănești, județul Galați

112

18.5

Drăgușeni

Alimentare cu apă în comuna Drăgușeni

100

18.6

Foltești

Modernizare alimentare cu apă sat Stoicani, comuna
Foltești, județul Galați

100

18.7

Fundeni

Alimentare cu apă, comuna Fundeni, județul Galați

150

18.8

Negrilești

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat în
comuna Negrilești, județul Galați

150

18.9

Priponești

Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna
Priponești, județul Galați

125

18.10

Rediu

Extindere alimentare cu apă comuna Rediu, județul
Galați

570

18.11

Tudor Vladimirescu

Alimentare cu apă în sistem centralizat comuna
Tudor Vladimirescu, județul Galați

100

18.12

Tulucești

Construcție canalizare și stație epurare în comuna
Tulucești, satele Tulucești, Tătarca și Șivița, județul
Galați

118

18.13

Vânători

Actualizare alimentare cu apă, sat Vânători și sat
Costi, comuna Vânători, județul Galați

100

18.14

Vârlezi

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei
Vârlezi

125

18.15

Vlădești

Construire alimentare cu apă comuna Vlădești

250

10
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19

Județul

GIURGIU

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

din care:

Sume
acordate
(mii lei)

254

19.1

Ghimpați

Canalizare menajeră în localitatea Ghimpați, județul
Giurgiu

18

19.2

Grădinari

Stație de epurare în comuna Grădinari, județul
Giurgiu

19

19.3

Joița

50

19.4

Vărăști

Dezvoltarea infrastructurii rurale prin construcția unui
pod peste râul Ciorogârla în comuna Joița, județul
Giurgiu
Alimentare cu apă a localităților Vărăști și Dobreni,
județul Giurgiu

20

GORJ

din care:

167
1.846

20.1

Alimpești

Canalizare menajeră a satelor Ciupercenii de Olteț,
Sârbești, Alimpești și Nistorești, comuna Alimpești,
județul Gorj

100

20.2

Baia de Fier

Alimentare cu apă comuna Baia de Fier, zona
turistică Corneul Mare — Rânca și satul Cernădia,
județul Gorj

200

20.3

Bengești-Ciocadia

Alimentare cu apă comuna Bengești-Ciocadia, satele
Bengești, Bălcești, Bircii, Ciocadia

150

20.4

Berlești

Construire poduri comuna Berlești

200

20.5

Bustuchin

Alimentare cu apă comuna Bustuchin, satele
Poienița, Nămete, Valea Pojarului, județul Gorj

150

20.6

Cătunele

200

20.7

Crasna

Canalizare menajeră comuna Cătunele, satele
Cătunele, Valea Perilor, Steic, Valea Mânăstirii,
Lupoaia, județul Gorj
Alimentare cu apă comuna Crasna, satele Cărpiniș și
Radoși, județul Gorj

20.8

Dănești

Rețele de canalizare și stații de epurare pentru
localitățile Dănești, Bucureasa, Văcarea, Barza și
Botorogi, județul Gorj

150

20.9

Mușetești

Sistem colectare, epurare și evacuare a apelor uzate
din localitățile/aglomerările umane din comuna
Mușetești

20.10

Padeș

Modernizare și extindere alimentare cu apă în
comuna Padeș, județul Gorj

20.11

Polovragi

Canalizare în sistem centralizat și epurarea apelor
uzate din localitățile comunei Polovragi

16

20.12

Săcelu

Podețe și punți pietonale localitatea Săcelu, județul
Gorj

100

20.13

Telești

Construire pod pe DC 95 peste râul Tismana,
comuna Telești, județul Gorj

100

20.14

Văgiulești

Alimentare cu apă potabilă comuna Văgiulești,
județul Gorj, satele Murgilești și Covrigi

200

21

HARGHITA

din care:

100

80

100

3.761

21.1

Cârța

Sistem de canalizare în comuna Cârța, satele Cârța
și Ineu

400

21.2

Ciumani

Canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul
Harghita

448

21.3

Dealu

Canalizare menajeră în comuna Dealu, județul
Harghita

40

21.4

Ditrău

Realizarea rețelei de canalizare menajeră

32

21.5

Mădăraș

Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna
Mădăraș

1.007
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21.6

Mărtiniș

Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna
Mărtiniș, județul Harghita

64

21.7

Păuleni-Ciuc

Canalizare menajeră a localităților comunei PăuleniCiuc

70

21.8

Săcel

Construcția, extinderea, modernizarea de poduri și
podețe de interes local comuna Săcel, județul
Harghita

21.9

Sânmartin

Canalizarea menajeră a localităților comunei
Sânmartin, județul Harghita

8

21.10

Sânsimion

Alimentare cu apă în comuna Sânsimion-Ciuc,
județul Harghita

1

21.11

Sântimbru

Sistem de canalizare în comuna Sântimbru

3

21.12

Tomești

Canalizare menajeră în comuna Tomești

600

21.13

Vlăhița

Realizarea canalizării menajere în zona „Nagyfalu” și
extinderea stației de epurare în zona Delo

216

22

HUNEDOARA

din care:

872

993

22.1

Buceș

Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a
satelor comunei Buceș, județul Hunedoara

22.2

Densuș

Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora
pentru satele Densuș, Peșteana, Peștenița, Hățăgel,
comuna Densuș, județul Hunedoara

22.3

Dobra

Alimentare cu apă și canalizare, punți, podețe,
comuna Dobra

400

22.4

General Berthelot

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a satelor
General Berthelot, Fărcădin și Tuștea, comuna
General Berthelot, județul Hunedoara

300

22.5

Orăștioara de Sus

Alimentarea cu apă a localităților Orăștioara de Sus,
Bucium, Ludeștii de Jos și Costești, comuna
Orăștioara de Sus, județul Hunedoara

16

22.6

Pui

Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor
Șerel, Rușor, Băiești, comuna Pui, județul Hunedoara

100

22.7

Teliucu Inferior

Extindere și modernizare rețea de canalizare ape
uzate menajere în localitățile Teliucu Inferior, Cinciș
Cerna și Teliucu Superior, comuna Teliucu Inferior

100

22.8

Turdaș

Canalizare menajeră pentru localitatea Pricaz,
comuna Turdaș, județul Hunedoara

23

IALOMIȚA

din care:

14
8

55
1.289

23.1

Bucu

Reabilitare și extinderea sistemului de alimentare cu
apă potabilă și introducerea unui sistem de
canalizare în localitatea Bucu, județul Ialomița

100

23.2

Ciocârlia

Reabilitare a două poduri rutiere pe DC 106/1 și DS 17,
pe drumuri de interes local peste pârâul Cotorca,
comuna Ciocârlia, județul Ialomița

262

23.3

Miloșești

Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna
Miloșești, satele Miloșești și Nicolești

141

23.4

Moldoveni

Alimentare cu apă și canalizare în comuna
Moldoveni, județul Ialomița

135

23.5

Sărățeni

Sistem centralizat de canalizare și extindere
alimentare cu apă în comuna Sărățeni, județul
Ialomița

185

23.6

Vlădeni

Construcție canalizare menajeră, comuna Vlădeni,
județul Ialomița

466

12
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24

Județul

IAȘI

24.1
25

Unitatea administrativ-teritorială

din care:
Țigănași

ILFOV

Denumirea lucrării

799
Pod pentru circulația pietonală peste râul Jijia în satul
Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, județul Iași

din care:
Gruiu

Construcția de sisteme de alimentare cu apă în
comuna Gruiu, satele Gruiu, Lipia, Șanțu Florești

25.2

Măgurele

Reabilitare pod rutier peste râul Sabar

25.3

Snagov

Pasarelă pietonală de acces la mânăstirea Snagov;
conductă de refulare ape uzate menajere
Ghermănești — Snagov

MARAMUREȘ

799
419

25.1

26

Sume
acordate
(mii lei)

din care:

100
37
282

1.387

26.1

Botiza

Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea
Botiza, județul Maramureș

100

26.2

Desești

Alimentare cu apă potabilă a comunei Desești,
județul Maramureș

110

26.3

Dragomirești

Rețea de canalizare a apelor menajere a localității
Dragomirești, județul Maramureș

147

26.4

Repedea

Alimentare cu apă a comunei Repedea, județul
Maramureș

26.5

Rona de Jos

Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare,
comuna Rona de Jos, județul Maramureș

26.6

Săcălășeni

Extindere rețea de canalizare în satele Coruia și
Culcea, comuna Săcălășeni, județul Maramureș

26.7

Săliștea de Sus

Rețea de canalizare ape uzate menajere în orașul
Săliștea de Sus, județul Maramureș

26.8

Șomcuta Mare

Alimentare cu apă în sistem centralizat

26.9

Vișeu de Sus

Lucrări de canalizare în zonele periurbane ale
orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș

27

MEHEDINȚI

din care:

16
250
24
137
96
507
1.152

27.1

Bala

Extindere canalizare și construire stație de epurare,
comuna Bala, județul Mehedinți

107

27.2

Corcova

un pod pe DC 61 în satul Gârbovăț, un pod pe DC 69
în satul Brețea și un pod în satul Jirov, comuna
Corcova, județul Mehedinți

27.3

Gogoșu

Extindere alimentare cu apă Gogoșu, alimentare cu
apă Balta Verde, Burila Mică, Ostrovu Mare, județul
Mehedinți

27.4

Isverna

Construirea unui număr de 3 podețe situate pe DC 50
și DC 33

27.5

Izvoru Bârzii

Alimentare cu apă, localitatea Balotești, comuna
Izvoru Bârzii, județul Mehedinți

133

27.6

Podeni

Canalizare și stație de epurare, localitatea Podeni,
județul Mehedinți

347

27.7

Ponoarele

Construire 5 podețe casetate și un podeț tubular pe
DC 57 și DC 37

92

27.8

Strehaia

Alimentare cu apă a satului Comanda, aparținător
orașului Strehaia

84

27.9

Șimian

Canalizare și stație de epurare localitatea Șimian,
județul Mehedinți

347

18

1

23
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28

Județul

MUREȘ

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

din care:

13
Sume
acordate
(mii lei)

3.989

28.1

Band

Extindere sistem alimentare apă în localitatea Band,
comuna Band, județul Mureș

120

28.2

Băla

Rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea
Băla, județul Mureș

200

28.3

Bereni

Reabilitarea unor poduri și podețe din comuna Bereni

28.4

Ceuașu de Câmpie

Alimentare cu apă, localitatea Porumbeni, comuna
Ceuașu de Câmpie, județul Mureș

344

28.5

Chețani

Canalizare și stație de epurare în localitatea Chețani

120

28.6

Chibed

Sistem de canalizare a apei și stație de epurare a
apelor uzate

450

28.7

Eremitu

Lucrări de infrastructură finanțate prin Programul de
dezvoltare a infrastructurii rurale în comuna Eremitu,
poduri, podețe și punți pietonale

224

28.8

Fărăgău

Alimentarea cu apă potabilă a satelor Fărăgău și
Tonciu

150

28.9

Gălești

Lucrări de infrastructură finanțate prin Programul de
dezvoltare a infrastructurii rurale în comuna Gălești,
județul Mureș, instituit prin Ordonanța Guvernului
nr. 7/2006 (înlocuirea a două poduri și a unui podeț
pe drumul comunal DC 44 Troița—Bedeni)

28.10

Gornești

Canalizarea apelor menajere în localitățile Gornești și
Periș

700

28.11

Iclănzel

Canalizare menajeră și stație de epurare în satele
Mădărășeni, Iclănzel, Iclandu Mare și Căpușu de
Câmpie, aparținând comunei Iclănzel, județul Mureș

120

28.12

Ideciu de Jos

Canalizarea apei menajere în localitățile Ideciu de
Jos și Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos, județul
Mureș

120

28.13

Livezeni

Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei
Livezeni

28.14

Mădăraș

Sistem de alimentare cu apă potabilă

185

28.15

Miheșu de Câmpie

Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare
cu apă potabilă, construcția sistemului de canalizare
și a stațiilor de epurare a apelor uzate din satele
Miheșu de Câmpie și Răzoare, comuna Miheșu de
Câmpie, județul Mureș

120

28.16

Pogăceaua

Alimentare cu apă localitățile Văleni, Deleni, Ciulea,
Bologoaia, Scurta, Valea Sâmpetrului și Sicele,
aparținătoare de comuna Pogăceaua

120

28.17

Reghin

Alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în
zonele rurale ale municipiului Reghin

476

28.18

Sânpetru de Câmpie

Alimentarea cu apă a comunei Sânpetru de Câmpie,
județul Mureș

150

28.19

Solovăstru

Canalizare menajeră în comuna Solovăstru și satul
Jabenița

150

28.20

Târnăveni

Alimentare cu apă, satul Bobohalma, municipiul
Târnăveni, județul Mureș

120

28.21

Voivodeni

Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție a apei
potabile în comuna Voivodeni, județul Mureș

55

21

36

8
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Nr.
crt.

29

Județul

NEAMȚ

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

din care:

Sume
acordate
(mii lei)

1.464

29.1

Bicazu Ardelean

Alimentarea cu apă a comunei Bicazu Ardelean,
satele Bicazu Ardelean și Telec, județul Neamț

29.2

Dochia

Extindere alimentare cu apă comuna Dochia

29.3

Farcașa

Alimentare cu apă satele Farcașa, Stejaru și Bușmei,
comuna Farcașa, județul Neamț

29.4

Girov

Rețea de canalizare cu stație de epurare — sat
Girov, comuna Girov, județul Neamț

29.5

Grumăzești

Poduri prin Programul de dezvoltare a infrastructurii
din spațiul rural, comuna Grumăzești, județul Neamț

29.6

Ion Creangă

Reabilitarea podurilor și podețelor în comuna Ion
Creangă, județul Neamț

152

29.7

Negrești

Construcții de poduri, podețe și punți pietonale în
localitățile Negrești și Poiana, comuna Negrești,
județul Neamț

230

29.8

Oniceni

Alimentare cu apă a localităților Oniceni, Lunca,
Valea Enei și Linsești, comuna Oniceni, județul
Neamț

120

29.9

Păstrăveni

Construcție pod pârâu Rădeanca — punct Domnica,
comuna Păstrăveni

29.10

Săbăoani

Înființarea sistemului de canalizare al comunei
Săbăoani, județul Neamț

29.11

Văleni

Refacere poduri și podețe în comuna Văleni, județul
Neamț

30

OLT

din care:

794
1
76
1
38

1
48
3
4.803

30.1

Baldovinești

Pod din beton armat pe DC 2 peste Gemartalui, satul
Pietriș, comuna Baldovinești, județul Olt

300

30.2

Balș

Construire poduri în orașul Balș, județul Olt

200

30.3

Bălteni

Podețe drumuri comunale localitatea Bălteni, județul
Olt

400

30.4

Bărăști

Canalizare și stație de epurare a apelor uzate în
comuna Bărăști, satele Bărăștii de Vede, Popești și
Ciocănești, județul Olt

100

30.5

Bârza

Alimentare cu apă în comuna Bârza, județul Olt

30.6

Cezieni

Alimentare cu apă în comuna Cezieni

400

30.7

Corabia

Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare
pentru așezările periurbane ale orașului Corabia,
județul Olt: Celei, Vârtop, Tudor Vladimirescu și
Siliștioara

300

30.8

Ghimpețeni

Alimentare cu apă în comuna Ghimpețeni, județul Olt

600

30.9

Icoana

Alimentare cu apă, comuna Icoana, județul Olt

600

30.10

Izbiceni

Canalizare comuna Izbiceni, județul Olt

200

30.11

Oporelu

Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna
Oporelu, județul Olt

300

30.12

Poboru

Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă
în comuna Poboru, județul Olt

100

30.13

Potcoava

Construcție punți pietonale în zona periubană a
orașului Potcoava, județul Olt

400

30.14

Seaca

Realizarea de podețe în comuna Seaca pentru
legarea la rețeaua de drumuri publice comunale și
județene, județul Olt

200

3
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15
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acordate
(mii lei)

30.15

Sprâncenata

Construcție poduri comuna Sprâncenata

100

30.16

Văleni

Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și
extindere rețele de distribuție în comuna Văleni,
județul Olt

300

30.17

Vitomirești

Canalizare în comuna Vitomirești

300

31

PRAHOVA

din care:

2.325

31.1

Ariceștii Zeletin

Reabilitare poduri în comuna Ariceștii Zeletin, județul
Prahova

139

31.2

Drăgănești

Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cornu
de Jos, comuna Drăgănești, județul Prahova

200

31.3

Dumbrăvești

Modernizare și extindere sistem alimentare cu apă,
comuna Dumbrăvești, județul Prahova

698

31.4

Izvoarele

Modernizare extindere sistem alimentare cu apă

26

31.5

Jugureni

Podețe tubulare și consolidări mal pe drumurile
comunale din comuna Jugureni, județul Prahova

196

31.6

Măgureni

Construire pod peste pârâul Provița pe DC 115 B în
comuna Măgureni, județul Prahova

650

31.7

Sângeru

Punte carosabilă peste pârâul Cricovul Sărat, satul
Tisa, comuna Sângeru, județul Prahova

250

31.8

Secăria

Extindere și modernizare sistem alimentare cu apă,
comuna Secăria, județul Prahova

125

31.9

Șirna

Extindere și modernizare sistem de alimentare cu
apă în comuna Șirna, satele Tăriceni, Varnița, Șirna,
Habud și Brătești, județul Prahova

24

31.10

Ștefești

Pod în punctul Biserica Baptistă — Ivan; pod punctul
Pârvulescu, comuna Ștefești, județul Prahova

17

32

SATU MARE

din care:

1.306

32.1

Călinești-Oaș

Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea
Călinești-Oaș, județul Satu Mare

170

32.2

Gherța Mică

Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea
Gherța Mică, județul Satu Mare

1.083

32.3

Săuca

Alimentarea cu apă a localităților Silvaș, Becheni și
Chisău din comuna Săuca, județul Satu Mare

42

32.4

Turț

Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea
Turț — județul Satu Mare

11

33

SĂLAJ

din care:

2.083

33.1

Bănișor

Pod peste Valea Banului în localitatea Bănișor

97

33.2

Buciumi

Dezvoltarea infrastructurii rurale prin construcția de
poduri peste Văile Sângiorgiu, Meseș, P. Răstolț în
comuna Buciumi, cu satele aparținătoare Buciumi și
Răstolț, județul Sălaj

66

33.3

Cizer

Alimentare cu apă a localității Pria pentru
modernizarea spațiului rural în comuna Cizer, județul
Sălaj

100

33.4

Crasna

Canalizare apă menajeră și stație de epurare în
comuna Crasna, județul Sălaj

1

33.5

Halmășd

Construire poduri de beton în comuna Halmășd,
județul Sălaj

50

33.6

Ileanda

Pasarelă pietonală peste râul Someș, localitatea
Rogna, comuna Ileanda

20

33.7

Letca

Canalizare menajeră și stație de epurare

189

16
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33.8

Lozna

Pasarela pietonală peste râul Someș la Cormeniș,
comuna Lozna, județul Sălaj

33.9

Marca

Pod peste Barcăul Vechi în localitatea Șumal

33.10

Mirșid

Alimentare cu apă a localității Mirșid, comuna Mirșid,
județul Sălaj

33.11

Năpradea

Alimentare cu apă potabilă în comuna Năpradea,
județul Sălaj

33.12

Pericei

Canalizare apă menajeră în satele Pericei și Periceiu
Mic, comuna Pericei, județul Sălaj

426

33.13

Sâg

Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în
comuna Sâg, județul Sălaj

2

33.14

Șărmășag

Extindere rețea canale colectoare în localitatea
Șărmășag, județul Sălaj

34

SIBIU

din care:

600
13
131
18

370
1.432

34.1

Alțina

Canalizare și stație de epurare comuna Alțina, județul
Sibiu

177

34.2

Arpașu de Jos

Canalizarea localităților Arpașu de Jos și Arpașu de
Sus și tratarea apelor reziduale

163

34.3

Brădeni

426

34.4

Micăsasa

Dezvoltarea infrastructurii în comuna Brădeni prin
construcția rețelei de canalizare a apei uzate din
satele aparținătoare Brădeni și Retiș
Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în
comuna Micăsasa și satul aparținător Țapu

34.5

Poplaca

Alimentare cu apă și stație de tratare — comuna
Poplaca

34.6

Slimnic

Canalizare ape uzate menajere — satul Ruși

150

34.7

Șura Mare

Realizarea sistemului de canalizare a apei uzate în
localitățile Șura Mare și Hamba din comuna Șura
Mare, județul Sibiu

300

35

SUCEAVA

din care:

154
62

3.269

35.1

Arbore

Canalizare și stație de epurare Arbore

55

35.2

Berchișești

Canalizare și stație de epurare Corlata, Berchișești —
comuna Berchișești, județul Suceava

35.3

Câmpulung Moldovenesc

Pod rutier din beton armat peste râul Moldova în
zona Bunești

35.4

Dornești

Alimentare cu apă în comuna Dornești, județul
Suceava

570

35.5

Drăgușeni

Pod rutier din beton armat peste râul Moldova,
comuna Drăgușeni, județul Suceava

25

35.6

Frătăuții Noi

Canalizare și stație de epurare în comuna Frătăuții
Noi, județul Suceava

300

35.7

Gura Humorului

Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare,
cartier rezidențial Gura Humorului

100

35.8

Horodniceni

Poduri și podețe din beton armat în comuna
Horodniceni

88

35.9

Mănăstirea Humorului

Construire și reabilitare poduri și podețe în comuna
Mănăstirea Humorului, județul Suceava

14

35.10

Pojorâta

Alimentare cu apă potabilă a localităților Pojorâta și
Valea Putnei

700

35.11

Râșca

Poduri și punți pietonale peste pâraiele Râșca, Râșca
Mare, Râșcuța și Moișa în comuna Râșca, județul
Suceava

300

150
67
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35.12

Sucevița

Canalizare și stație de epurare comuna Sucevița

500

35.13

Zvoriștea

Canalizare și stație de epurare, comuna Zvoriștea,
județul Suceava

400

36

TELEORMAN

din care:

1.206

36.1

Beuca

Alimentare cu apă în satul Beuca, comuna Beuca,
județul Teleorman

183

36.2

Ciolănești

Înființare rețea canalizare și stație de epurare în
comuna Ciolănești, satele Ciolănești Deal și
Ciolănești-Vale, județul Teleorman

188

36.3

Didești

Consolidare maluri pârâul Tecuci și reabilitare poduri
și podețe, comuna Didești

37

36.4

Măgura

Alimentare cu apă potabilă a comunei Măgura

80

36.5

Olteni

Alimentarea cu apă a comunei Olteni, satul Olteni și
Perii-Broșteni, județul Teleorman

36.6

Siliștea

Alimentare cu apă, comuna Siliștea, județul
Teleorman

43

36.7

Stejaru

Pod peste râul Vedea în comuna Stejaru, satul
Socetu — județul Teleorman

15

37

TIMIȘ

din care:

660

5.840

37.1

Banloc

Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate
menajere, construcția stației de epurare a localității
Banloc, județul Timiș

96

37.2

Beba Veche

Înființare, reabilitare, extindere, modernizare a
sistemului de alimentare cu apă potabilă

103

37.3

Comloșu Mare

Construire stație de epurare și canalizare urbană

100

37.4

Curtea

400

37.5

Dudeștii Vechi

Construcția sistemului de canalizare a apelor
menajere și construcția stației de epurare a
localităților Curtea și Cosava, județul Timiș
Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu
apă a localității Dudeștii Vechi, județul Timiș

37.6

Dumbrava

Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate
menajere, construcția stației de epurare a apelor
uzate din localitățile Dumbrava și Răchita, județul
Timiș

339

37.7

Dumbrăvița

Extindere rețea de apă potabilă și de canalizare în
localitatea Dumbrăvița, județul Timiș

357

37.8

Foeni

Construire stație de epurare comuna Foeni și
canalizarea menajeră a localităților Foeni și Cruceni,
județul Timiș

400

37.9

Jamu Mare

Modernizare și extindere a sistemului centralizat de
alimentare cu apă a localității Jamu Mare

300

37.10

Moravița

Canalizare menajeră pentru localitățile Moravița și
Stamora Germană cu stație de epurare

300

37.11

Moșnița Nouă

Construcție sistem de canalizare a apelor uzate din
comuna Moșnița Nouă

68

37.12

Peciu Nou

Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate
menajere și construcția stației de epurare a localității
Peciu Nou, județul Timiș

538

37.13

Pietroasa

Alimentarea cu apă a satelor Poieni, Crivina și
Pietroasa, comuna Pietroasa, din sursa comună

41

37.14

Victor Vlad
Delamarina

Sistem de canalizare cu stație de epurare în
localitățile Pini și Victor Vlad Delamarina și sistem de
alimentare cu apă în localitățile Honorici și Pini

38

2.760

18
Nr.
crt.

38
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Județul

TULCEA

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

din care:

Sume
acordate
(mii lei)

1.711

38.1

Cerna

Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă
potabilă în localitățile Mircea Vodă și General
Praporgescu, comuna Cerna, județul Tulcea

176

38.2

Ciucurova

Construcție podeț Dalat Strada Principală, satul
Fântâna Mare

40

38.3

Crișan

Construire canalizare menajeră în sistem centralizat
și stație de tratare ape uzate în localitatea Crișan,
județul Tulcea

38.4

Dăeni

Extindere și modernizare rețea alimentare cu apă
potabilă în localitatea Dăeni, județul Tulcea

56

38.5

Greci

Poduri pârâu Recea, comuna Greci, județul Tulcea

104

38.6

I. C. Brătianu

Construire rețea alimentare cu apă potabilă în sistem
centralizat în localitatea I. C. Brătianu, județul Tulcea

92

38.7

Mahmudia

Construire canalizare menajeră în sistem centralizat
și stație tratare ape uzate în localitatea Mahmudia,
județul Tulcea

1

38.8

Turcoaia

Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea
Turcoaia

39

VASLUI

din care:

2

1.240
2.799

39.1

Banca

Alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe în
localitățile Banca, Gara Banca, Ghermănești,
Miclești, Sârbi și Stoișești, comuna Banca, județul
Vaslui

212

39.2

Băcești

Alimentare cu apă, satul Băcești, și construcții poduri
peste pârâul Garboveta, satul Vovriești, și pârâul
Crăiasa, satul Băcești, comuna Băcești, județul
Vaslui

200

39.3

Bogdănești

Alimentare cu apă în localitățile Unțești, Ulea, Hupca
și Horoiata și amenajare poduri și podețe în
localitățile Bogdănești și Vișinari, comuna
Bogdănești, județul Vaslui

200

39.4

Bunești-Averești

Poduri, punți pietonale și podețe în comuna BuneștiAverești, județul Vaslui

407

39.5

Crețești

Alimentare cu apă în localitățile Crețești și Crețeștii
de Sus, comuna Crețești, județul Vaslui

600

39.6

Dodești

Alimentare cu apă și amenajare poduri, punți
pietonale și podețe în localitățile Dodești și Urdești,
comuna Dodești

218

39.7

Duda-Epureni

Alimentare cu apă în localitățile Epureni, Duda și
Valea Grecului, comuna Duda-Epureni, județul Vaslui

100

39.8

Ivești

Alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe în
localitatea Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui

150

39.9

Pogana

Alimentare cu apă Pogana și amenajare poduri în
localitățile Pogana, Bogești, Măscurei, comuna
Pogana, județul Vaslui

100
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39.10

Rafaila

Alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe în
localitatea Rafaila

100

39.11

Vetrișoaia

Poduri, punți pietonale și podețe în comuna
Vetrișoaia, județul Vaslui

100

39.12

Voinești

Amenajare poduri și podețe în localitățile Voinești,
Obârșeni și Obârșenii Lingurari, comuna Voinești,
județul Vaslui

412

40

VÂLCEA

din care:

1.487

40.1

Perișani

Poduri, punți pietonale și podețe în comuna Perișani,
județul Vâlcea

237

40.2

Scundu

Modernizarea infrastructurii comunei Scundu, prin
construcția de poduri, podețe și punți pietonale

153

40.3

Stoilești

Poduri, punți pietonale și podețe în comuna Stoilești,
județul Vâlcea

200

40.4

Valea Mare

Extindere rețea canalizare în comuna Valea Mare,
județul Vâlcea

600

40.5

Vlădești

Canalizare și epurare ape menajere, comuna Vlădești

208

40.6

Voicești

Alimentare cu apă potabilă în comuna Voicești,
județul Vâlcea

50

40.7

Voineasa

Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare,
comuna Voineasa, județul Vâlcea

39

41

VRANCEA

din care:

1.038

41.1

Dumitrești

Stație epurare, rețele colectoare, canalizare în
comuna Dumitrești

19

41.2

Fitionești

Pod peste pârâul Zăbrăuți pe DC 41 la km 5+400

18

41.3

Jariștea

Pod din beton armat peste pârâul Vărsătura Mare la
Jariștea, deschiderea centrală 10,0 m, lungimea
podului 16,0 m, comuna Jariștea, județul Vrancea

61

41.4

Năruja

Pod din beton armat peste râul Zabala, legătură cu
DJ 205 — Naruja și DC 94 - satul Podul Stoica,
comuna Năruja, județul Vrancea

100

41.5

Păunești

Stație epurare, rețele colectoare, canalizare, comuna
Păunești, județul Vrancea

103

41.6

Poiana Cristei

Construire de poduri peste râul Râmna și pârâurile
Valea Neagră și Brezoi

41.7

Răcoasa

Reabilitare poduri, podețe și punte pietonală

41.8

Tătăranu

Reabilitare și modernizare rețea de alimentare cu
apă potabilă în comuna Tătăranu, județul Vrancea

610

41.9

Vintileasca

Reabilitare poduri și podețe în comuna Vintileasca,
județul Vrancea

28

96
3
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice și a prețurilor reglementate pentru
energia electrică, practicate în anul 2012 de producătorii de energie electrică și termică în
cogenerare, care beneficiază de schemă de sprijin
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) și (2) lit. a), e), ale art. 74 lit. h) din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 21 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009
privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă
eficiență pe baza cererii de energie termică utilă,
în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă prețul de referință de 172,00 lei/MWh,
exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în centralele de
cogenerare și vândută prin contracte reglementate în anul 2012,
de către producătorii de energie electrică și termică ce
beneficiază de schemă de sprijin.
Art. 2. — Se aprobă prețul reglementat al energiei electrice
de 215,00 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică
produsă în centralele de cogenerare și vândută în orele de zi în
anul 2012, de către producătorii de energie electrică și termică
ce beneficiază de schemă de sprijin, pe bază de contract
reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat
cu furnizorii pentru acoperirea consumului consumatorilor
deserviți în regim reglementat și/sau cu operatorii de rețea
pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor
electrice.
Art. 3. — Se aprobă prețul reglementat al energiei electrice
de 86,00 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică
produsă în centralele de cogenerare și vândută în orele de
noapte în anul 2012, de către producătorii de energie electrică
și termică ce beneficiază de schemă de sprijin, pe bază de
contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice
încheiat cu furnizorii pentru acoperirea consumului
consumatorilor deserviți în regim reglementat și/sau cu

operatorii de rețea pentru acoperirea consumului propriu
tehnologic al rețelelor electrice.
Art. 4. — Prin derogare de la prevederile art. 2 și 3, pentru
energia electrică produsă în centralele de cogenerare, de către
producătorii având numai grupuri nedispecerizabile, ce
beneficiază de schemă de sprijin, se aprobă prețul reglementat
al energiei electrice de 172,00 lei/MWh, exclusiv TVA, vândută
atât în orele de zi, cât și în orele de noapte, în anul 2012, pe
bază de contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei
electrice încheiat cu furnizorii pentru acoperirea consumului
consumatorilor deserviți în regim reglementat și/sau cu
operatorii de rețea pentru acoperirea consumului propriu
tehnologic al rețelelor electrice.
Art. 5. — Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de
1 ianuarie 2012.
Art. 6. — Prevederile prezentului ordin se aplică de către
producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care
beneficiază de schemă de sprijin și de către ceilalți operatori
economici implicați.
Art. 7. — Departamentele și direcțiile de specialitate din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 9 decembrie 2011.
Nr. 49.
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 41/2011 privind stabilirea prețurilor pentru furnizarea de ultimă instanță
a gazelor naturale în satul Crizbav, aparținător comunei Crizbav, județul Brașov, realizată
de furnizorul de ultimă instanță Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99, coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și ale art. 17 lit. g) din Legea gazelor
nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Regulamentul privind furnizorul de ultimă instanță, aprobat
prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, ale Deciziei
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.531/2011 privind desemnarea titularului de licență
de distribuție Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REȚELE — S.R.L. pentru operarea sistemului de distribuție în satul Crizbav,
aparținător comunei Crizbav, județul Brașov, ale Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 2.532/2011 privind desemnarea furnizorului de ultimă instanță Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA — S.A.
în satul Crizbav, aparținător comunei Crizbav, județul Brașov, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 48/2011 pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale,
în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2011 privind
stabilirea prețurilor pentru furnizarea de ultimă instanță a gazelor
naturale în satul Crizbav, aparținător comunei Crizbav, județul
Brașov, realizată de furnizorul de ultimă instanță Societatea
Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA — S.A., publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din
18 octombrie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY
ROMÂNIA — S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei vor urmări
respectarea acestora.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 9 decembrie 2011.
Nr. 50.
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ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 41/2011)

1. Prețurile privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale realizată de Societatea
Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA — S.A. pentru consumatorii casnici și producătorii de
energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică
în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației în satul
Crizbav, aparținător comunei Crizbav, județul Brașov
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

105,94

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2. Prețurile privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale realizată de Societatea
Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA — S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze
naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată
la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este
destinată consumului populației în satul Crizbav, aparținător comunei Crizbav, județul Brașov
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

132,28

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

132,09

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
pentru aprobarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării
la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații
în afara teritoriului statului român,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Criteriile și metodologia privind selecția
personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.93/2008 pentru
aprobarea criteriilor și metodologiei privind selecționarea
personalului și stabilirea duratei participării acestuia la misiuni
individuale în afara teritoriului statului român, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie
2008.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului ordin, statele majore ale categoriilor de forțe ale
armatei și comandamentele de armă elaborează criterii specifice
privind selecționarea personalului ce urmează să participe la
misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
București, 24 noiembrie 2011.
Nr. M.101.

ANEXĂ

CRITERIILE ȘI METODOLOGIA

privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Prezentele criterii și metodologie privind selecția
personalului în vederea participării la misiunile și operațiile
prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din Legea
nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și
operații în afara teritoriului statului român reglementează modul
de planificare, organizare și desfășurare a activităților specifice
în vederea încadrării funcțiilor prevăzute în statele de
organizare.
Art. 2. — Personalul încadrat sau care urmează să încadreze
funcții în structurile planificate să participe la misiuni și operații
în afara teritoriului statului român parcurge etapele specifice
selecției.
Art. 3. — (1) Planificarea misiunilor și operațiilor în afara
teritoriului statului român se face, potrivit legii, în fiecare an
pentru anul următor de către Direcția planificare strategică din
Statul Major General, pe baza orientărilor Departamentului
pentru politica de apărare și planificare, în vederea respectării
angajamentelor asumate de România, după consultarea statelor
majore ale categoriilor de forțe ale armatei și comandamentelor
de armă.
(2) Planificarea structurilor militare ce urmează să participe
la misiuni și operații în afara teritoriului statului român se face de
către statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei și
comandamentele de armă.

(3) Durata participării personalului la misiune sau operație se
stabilește de către Direcția planificare strategică din Statul Major
General, pe baza orientărilor Departamentului pentru politica de
apărare și planificare, în vederea respectării angajamentelor
asumate de România, după consultarea statelor majore ale
categoriilor de forțe ale armatei și comandamentelor de armă.
Art. 4. — (1) Activitatea de încadrare a structurilor ce
urmează să participe la misiuni și operații în afara teritoriului
statului român se face pe baza ordinelor de operaționalizare ale
șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei,
respectiv ale comandanților comandamentelor de armă.
(2) Selecția personalului pentru încadrarea funcțiilor
prevăzute în statul de organizare pentru misiune se realizează
la nivelul structurilor ce urmează să participe la misiuni și operații
în afara teritoriului statului român.
Art. 5. — Personalul propus de statele majore ale categoriilor
de forțe ale armatei/comandamentele de armă pentru
încadrarea structurilor care nu sunt parte organică a unor
structuri militare constituite la pace și planificate să participe la
misiuni și operații în afara teritoriului statului român parcurge
etapele specifice selecției.
Art. 6. — (1) Misiunile ce urmează să se execute în cadrul
unor structuri aflate sub mandat O.N.U. sau O.S.C.E., sub
conducerea N.A.T.O. sau U.E. ori în cadrul unor coaliții, precum
și cele îndeplinite la solicitarea organizațiilor internaționale cu
vocație în domeniul securității sau a unor parteneri strategici de
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către personalul Ministerului Apărării Naționale în funcții de
observatori umanitari/monitori, consilieri militari, personal de stat
major și de specialitate, desfășurate în condițiile prevăzute de
art. 2 din Legea nr. 121/2011, se denumesc în continuare misiuni
individuale.
(2) Încadrarea funcțiilor pentru misiunile individuale se
realizează prin detașarea personalului pentru o perioadă cu
durata de până la un an.
(3) În cadrul misiunilor individuale funcțiile prevăzute cu
gradul de colonel/similar sau general/similar sunt considerate
funcții de vizibilitate.
CAPITOLUL II
Criteriile privind selecția personalului în vederea
participării la misiuni și operații în afara teritoriului
statului român
SECȚIUNEA 1
Criteriile privind selecția personalului încadrat sau care urmează
să încadreze structuri planificate să participe la misiuni
și operații în afara teritoriului statului român

Art. 7. — Criteriile privind selecția personalului încadrat sau
care urmează să încadreze structurile planificate să participe la
misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în situațiile
prevăzute de lege, reprezintă condițiile minime pe care trebuie
să le îndeplinească personalul, indiferent de categoria de forțe
sau de comandamentul de armă din care face parte.
Art. 8. — Funcțiile neîncadrate din cadrul structurii planificate
să participe la misiuni și operații în afara teritoriului statului
român se asigură cu personal propus de către eșalonul superior
să participe la selecție, care parcurge etapele prevăzute la
art. 17.
Art. 9. — (1) Pentru a participa la selecție personalul trebuie
să îndeplinească următoarele criterii:
a) se încadrează în specificațiile de personal cuprinse în
statul de organizare pentru misiune;
b) corespunde din punct de vedere fizic, psihic și medical;
c) deține competențele lingvistice stabilite pentru misiune sau
operație;
d) la momentul inițierii selecției nu are probleme
personale/familiale care să necesite prezența/revenirea
temporară sau definitivă în țară, înainte de terminarea perioadei
misiunii ori operației;
e) împotriva sa nu a fost dispusă măsura interzicerii intrării pe
teritoriul statului în care se execută misiunea sau măsura
interzicerii părăsirii teritoriului României;
f) nu a participat la misiuni sau operații în afara teritoriului
statului român în ultimele 12 luni.
(2) Personalul care urmează să încadreze funcții-unicat se
exceptează de la prevederile alin. (1) lit. f), cu aprobarea
șefilor/comandanților categoriilor de forțe ale armatei/
comandamentelor de armă.
SECȚIUNEA a 2-a
Criteriile privind selecția personalului care urmează să încadreze
funcții în vederea executării unor misiuni individuale

Art. 10. — Selecția personalului în vederea participării la
misiuni individuale în afara teritoriului statului român se
desfășoară pe baza criteriilor eliminatorii și a celor de
ierarhizare.
Art. 11. — (1) Criteriile eliminatorii, prevăzute în anexa nr. 1,
se aplică în baza documentelor de evidență a personalului și a
rezultatelor obținute la testele susținute de candidați.

(2) Candidații care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii sunt
respinși și nu sunt ierarhizați.
(3) Ierarhizarea candidaților admiși după aplicarea criteriilor
eliminatorii se stabilește pe baza punctajului obținut de către
aceștia, conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 12. — Pentru funcțiile de vizibilitate se organizează și se
desfășoară și proba de interviu de evaluare, considerată
eliminatorie.
CAPITOLUL III
Metodologia organizării și desfășurării selecției
personalului care urmează să participe la misiuni
și operații în afara teritoriului statului român
SECȚIUNEA 1
Metodologia organizării și desfășurării selecției personalului
încadrat sau care urmează să încadreze structuri planificate să
participe la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

Art. 13. — (1) Selecția personalului încadrat sau care
urmează să încadreze structuri planificate să participe la misiuni
și operații în afara teritoriului statului român se realizează de
către o comisie de selecție, numită la nivelul eșalonului imediat
superior structurii planificate, înscrisă prin ordin de zi pe unitate,
compusă din președinte, secretar și un număr de membri stabilit
în funcție de necesitate/specialitatea militară.
(2) În situația prevăzută la art. 5, încadrarea cu personal se
realizează de către o comisie de selecție, nominalizată prin
ordinul de operaționalizare al șefului statului major al categoriei
de forțe ale armatei/comandantului comandamentului de armă,
înscrisă în ordinul de zi pe unitate al structurii care organizează
selecția.
(3) Personalul participant la selecție poate depune contestații
scrise la secretarul comisiei de selecție, în termen de cel mult 24
de ore de la luarea la cunoștință, sub semnătură, despre
rezultatul evaluării.
(4) Contestațiile depuse în urma desfășurării selecției se
soluționează, în termen de 24 de ore de la depunerea acestora,
de către o comisie de soluționare a contestațiilor, organizată de
eșalonul care numește comisia de selecție și nominalizată prin
ordinul de zi pe unitate.
(5) Membrii comisiei de selecție nu pot face parte din comisia
de soluționare a contestațiilor.
Art. 14. — (1) Structurile militare nominalizate prin ordinul de
operaționalizare să participe la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român, precum și cele prevăzute la art. 5
elaborează un plan de măsuri pentru planificarea, organizarea
și desfășurarea selecției personalului în vederea participării la
misiuni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Planul de măsuri prevăzut la alin. (1) se aprobă de către
șeful/comandantul eșalonului superior, până la nivelul statului
major al categoriei de forțe ale armatei/comandamentului de
armă.
Art. 15. — (1) Personalul care încadrează funcțiile prevăzute
în statul de organizare pentru misiuni, denumit în continuare
personal de bază, se selecționează din cadrul structurii militare
care urmează să participe la misiune sau operație în afara
teritoriului statului român.
(2) Personalul care urmează să încadreze funcții în statele
de organizare ale structurilor prevăzute la art. 5, precum și
rezerva de personal, denumită în continuare rezervă de
înlocuire, sunt selecționate din cadrul structurilor nominalizate
de șeful statului major al categoriei de forțe ale
armatei/comandantul comandamentului de armă.
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(3) Rezerva de înlocuire prevăzută la alin. (2) este destinată
înlocuirii personalului de bază în caz de deces sau când acesta
se regăsește în una dintre următoarele situații:
a) nu primește avizul structurii de specialitate în vederea
participării la misiune sau operație;
b) nu poate participa la pregătire, la misiune sau operație din
motive medicale, psihice ori fizice;
c) este retras din teatrul de operații înainte de finalizarea
misiunii sau operației, din motive imputabile acestuia;
d) este repatriat ca urmare a înaintării raportului scris, pe
timpul îndeplinirii misiunii sau operației, datorită încadrării în una
dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. 3 din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările
ulterioare.
(4) Asigurarea personalului pentru funcțiile disponibile și
rezerva de înlocuire se realizează din unitățile brigăzii/similare
căreia i se subordonează structura militară care organizează
selecția.
(5) În situația în care la nivelul structurii planificate să
participe la misiune sau operație/brigăzii/similare nu este
identificat personalul care să corespundă specificațiilor din statul
de organizare referitoare la specialitate/calificare, comandantul
acesteia înaintează raport pentru asigurare din cadrul aceleiași
divizii/similare.
(6) În situația în care la nivelul diviziei/similare nu este
identificat personalul care să corespundă specificațiilor din statul
de organizare referitoare la specialitate/calificare, comandantul
acesteia înaintează raport pentru asigurare către șeful statului
major al categoriei de forțe ale armatei/comandantul
comandamentului de armă.
(7) Solicitarea pentru încadrarea funcțiilor pentru care nu s-a
identificat personal la nivelul categoriei de forțe ale
armatei/comandamentului de armă se înaintează celorlalte
categorii de forțe ale armatei/comandamente de armă, prin
șefii/comandanții acestora.
(8) Personalul desemnat din alte unități militare pentru a
participa la selecție se prezintă la unitatea care a solicitat
încadrarea funcțiilor disponibile și participă la activitățile
specifice selecției.
Art. 16. — (1) Rezerva de înlocuire este stabilită prin ordinul
de operaționalizare la nivelul fiecărei categorii de forțe ale
armatei/fiecărui comandament de armă.
(2) Personalului care încadrează rezerva de înlocuire i se
asigură pașaport de serviciu, echipament și materiale necesare
acțiunii în teatrul de operații, care se păstrează la unitatea unde
a executat selecția și pregătirea pentru misiune.
(3) Personalul care încadrează rezerva de înlocuire poate
participa la selecțiile pentru ocuparea unor posturi permanente,
pentru misiuni individuale sau pentru ocuparea unor posturi în
cadrul altor structuri planificate să execute misiuni ori operații în
afara teritoriului statului român numai dacă încadrarea acestuia
se realizează după data de finalizare a misiunii sau operației
pentru care a fost nominalizat să fie rezervă.
(4) Militarii care încadrează rezerva de personal, pentru
situațiile prevăzute la art. 5, în caz de neparticipare la misiunea
sau operația pentru care au fost selecționați ca rezervă, pot
constitui principala bază de selecție pentru următoarele misiuni
și operații coordonate de structura/categoria de forțe ale
armatei/comandamentul de armă, în funcție de cerințele
posturilor ce urmează a fi încadrate, cu respectarea condiției
prevăzute la alin. (3).
(5) Personalul care face parte din rezerva de înlocuire
parcurge etapele specifice selecției și participă la programul de
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pregătire al structurii ce urmează să îndeplinească misiunea sau
operația în afara teritoriului statului român.
Art. 17. — Procesul de selecție a personalului încadrat sau
care urmează să încadreze funcții în structuri planificate să
participe la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
cuprinde următoarele etape:
a) inițierea selecției;
b) desfășurarea selecției propriu-zise;
c) finalizarea selecției și înaintarea rapoartelor privind
încadrarea statului de organizare pentru misiune.
Art. 18. — (1) Inițierea selecției se realizează cu cel puțin
60 de zile înainte de începerea desfășurării propriu-zise a
acesteia și cuprinde:
a) analiza statului de organizare pentru misiuni și formularea
propunerilor pentru încadrarea personalului;
b) întocmirea planului de măsuri prevăzut la art. 14 alin. (1)
și înaintarea acestuia la eșalonul superior pentru aprobare;
c) trimiterea planului de măsuri, în extras, unităților sanitare,
laboratoarelor psihologice și psihotehnice, în vederea înștiințării
acestora cu privire la desfășurarea vizitei medicale și a evaluării
psihologice/psihotehnice;
d) înaintarea rapoartelor către eșalonul superior pentru
stabilirea structurilor care asigură încadrarea funcțiilor rămase
disponibile și rezerva de înlocuire;
e) primirea documentelor necesare participării la selecție a
personalului propus de structurile desemnate, în cel mult 10 zile
de la formularea cererii de încadrare a funcțiilor disponibile și
de asigurare a rezervei de personal.
(2) Structurile nominalizate să execute selecția, în situația
prevăzută la art. 5, execută activitățile precizate la alin. (1), la
care se adaugă următoarele:
a) informarea unităților din subordine, stabilite să desemneze
personal pentru încadrarea posturilor, cu privire la funcțiile
repartizate pentru a fi încadrate;
b) trimiterea planului de măsuri, în extras, unităților din
subordine, stabilite să desemneze personal pentru încadrarea
posturilor;
c) primirea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. e) și a
rapoartelor personale ale celor care solicită participarea la
selecție.
Art. 19. — (1) Documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. e)
se trimit structurilor care organizează selecția în vederea
analizării acestora de către comisia de selecție prevăzută la
art. 13 alin. (1).
(2) Documentele necesare selecției, specifice cadrelor
militare, cuprind memoriile originale, fișele cu principalele date,
fotocopii ale documentelor care atestă specializarea/calificarea,
o adeverință din care să reiasă nivelul de acces la informații
clasificate naționale, certificatul de competență lingvistică, când
este cazul, și o fișă cu date din pașaportul de serviciu, dacă
acesta există.
(3) Documentele necesare selecției specifice soldaților și
gradaților voluntari cuprind memoriile originale, fișele de
evidență tip A+B, fotocopii ale documentelor care atestă
specializarea/calificarea, o adeverință din care să reiasă nivelul
de acces la informații clasificate naționale, certificatul de
competență lingvistică, atunci când este cazul, și date din
pașaportul de serviciu, dacă acesta există.
Art. 20. — (1) Etapa desfășurării selecției propriu-zise
cuprinde:
a) evaluarea psihologică/psihotehnică și vizita medicală;
b) evaluarea personalului la educație fizică militară;
c) evaluarea personalului asupra nivelului de competență
lingvistică;
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d) evaluarea personalului la pregătire militară generală și de
specialitate;
e) desfășurarea interviului – numai dacă este cazul;
f) avizarea personalului de către Direcția contrainformații și
securitate militară, pentru participarea la misiune sau operație,
care se finalizează cu cel puțin 10 zile înainte de începerea
perioadei de pregătire;
g) finalizarea încadrării structurii cu personal;
h) înaintarea rapoartelor privind continuarea/definitivarea
încadrării statelor de organizare și trecerea la executarea
pregătirii în vederea participării la misiune sau operație.
(2) Evaluarea personalului asupra nivelului de competență
lingvistică se execută numai pentru funcțiile prevăzute cu
această cerință.
Art. 21. — (1) Evaluarea psihologică a personalului se
execută de către comisia desemnată în acest sens la nivelul
statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, respectiv
comandamentelor de armă și, după caz, de către Laboratorul
Psihologic București/Statul Major General, pentru eventuale
expertizări psihologice.
(2) Evaluarea psihotehnică a personalului se execută de
către laboratoarele specializate în acest sens la care sunt
arondate structurile militare ce urmează să participe la misiuni
sau operații în afara teritoriului statului român.
(3) Comisiile prevăzute la alin. (1) și (2) execută evaluarea
psihologică/psihotehnică a personalului la unitățile care urmează
să participe la misiuni sau operații în afara teritoriului statului
român, într-o perioadă de 10 zile calendaristice de la începerea
activității de selecție propriu-zise.
Art. 22. — (1) Desfășurarea vizitei medicale se execută în
cadrul spitalelor militare pe raza cărora își desfășoară activitatea
structurile militare care organizează selecția.
(2) Personalul prevăzut la art. 5 poate executa vizita
medicală la spitalele militare pe raza cărora își desfășoară
activitatea structurile militare unde este încadrat sau conform
precizărilor șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale
armatei/comandanților comandamentelor de armă.
(3) Vizita medicală se desfășoară conform planificării,
stabilită de comun acord între structura care organizează
selecția și spitalul militar, cu cel puțin 40 de zile înaintea începerii
pregătirii pentru misiune sau operație.
Art. 23. — Evaluarea la educație fizică militară, pregătire
militară generală și de specialitate se execută conform actelor
normative specifice aplicabile și criteriilor elaborate de către
categoriile de forțe ale armatei/comandamentele de armă/alte
structuri specializate.
Art. 24. — (1) Interviul se organizează de către structurile
care solicită încadrarea și se desfășoară după parcurgerea
etapelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)—d), pentru
funcțiile-unicat prevăzute în statele de organizare ale structurilor
stabilite să participe la misiuni și operații în afara teritoriului
statului român, altele decât misiunile individuale, numai atunci
când este cazul.
(2) Tematica și bibliografia în vederea susținerii interviului se
aduc la cunoștința personalului cu cel puțin 15 zile înainte de
data desfășurării acestuia.
(3) Stabilirea modalității de desfășurare a interviului intră în
responsabilitatea structurilor care organizează selecția, iar
rezultatul se aduce la cunoștința participanților în termen de
24 de ore de la susținerea acestuia.
(4) Împotriva rezultatului obținut la proba interviului nu se
poate formula contestație.

Art. 25. — Finalizarea încadrării structurii presupune
asigurarea personalului pentru fiecare funcție prevăzută în statul
de organizare pentru misiune, precum și constituirea rezervei
de înlocuire și se realizează cu cel puțin 30 de zile înainte de
începerea perioadei de pregătire.
Art. 26. — După finalizarea selecției, structurile care urmează
să participe la misiuni sau operații în afara teritoriului statului
român înaintează la eșalonul superior rapoarte cu date privind
asigurarea funcțiilor cu militari din structura proprie și propuneri
pentru înlăturarea eventualelor deficiențe constatate în
asigurarea cu personal.
SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia organizării și desfășurării selecției personalului
care urmează să încadreze funcții în vederea executării unor
misiuni individuale

Art. 27. — (1) Personalul din Ministerul Apărării Naționale
poate fi trimis în misiuni individuale în afara teritoriului statului
român, cu aprobarea ministrului apărării naționale, după
declararea „admis” la concursul organizat în acest sens.
(2) Scopul desfășurării concursului este de a ierarhiza
candidații care au îndeplinit criteriile eliminatorii.
(3) Concursul se organizează, de regulă, cu 6 luni înainte de
data stabilită pentru începerea misiunii individuale în afara
teritoriului statului român.
(4) În situații deosebite, selecția personalului în vederea
participării la misiuni individuale în afara teritoriului statului
român se poate face și prin selecția candidaților din baza de
date existentă.
Art. 28. — Sunt considerate situații deosebite, în sensul
prevederilor art. 27 alin. (4):
a) repatrierea personalului detașat, din motive neimputabile
acestuia;
b) situația în care perioada dintre momentul lansării ofertei de
către structurile/organizațiile internaționale și cel pentru
ocuparea postului este mai mică de 6 luni.
Art. 29. — Pentru organizarea concursului prevăzut la art. 27
alin. (1), Statul Major General, prin Direcția personal și
mobilizare, elaborează un plan de măsuri, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 4, și realizează o bază de selecție,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, cu respectarea
criteriilor formulate de organismele internaționale.
Art. 30. — (1) Comisia de evaluare a candidaților pentru
funcțiile de vizibilitate este desemnată de către locțiitorul șefului
Statului Major General și, în funcție de nivelul gradelor
candidaților, are cel mult 5 membri, dintre care unul este
reprezentantul structurii de specialitate pentru funcția specifică
domeniului de activitate.
(2) Pentru rezolvarea problemelor tehnice de organizare a
interviului de evaluare se înființează secretariatul comisiei de
evaluare a candidaților pentru funcțiile de vizibilitate, format din
2 membri ai structurii de personal din cadrul Direcției personal
și mobilizare.
(3) Componența comisiei de evaluare și a secretariatului
acesteia se consemnează în ordinul de zi pe unitate.
Art. 31. — Concursul cuprinde următoarele etape:
a) ierarhizarea candidaților declarați admiși în procesul de
selecție pe baza evaluării datelor din memoriul original/dosarul
profesional;
b) desfășurarea interviului de evaluare a candidaților;
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c) stabilirea ierarhiei finale;
d) desemnarea de către ministrul apărării naționale a
ocupantului postului scos la concurs.
Art. 32. — (1) Ierarhizarea candidaților se efectuează în
ordine descrescătoare, pe baza punctajelor standard acordate
în urma evaluării datelor din memoriul original.
(2) Pentru funcțiile de vizibilitate, punctajul de la interviul de
evaluare — obținut prin însumarea notelor, pe o scară de la 1 la
10 — se înmulțește cu coeficientul de 0,6 și se însumează cu
punctajul rezultat în urma evaluării datelor din memoriul
original — înmulțit la rândul său cu coeficientul de 0,4. Ierarhia
finală a candidaților se realizează pe baza mediei ponderate a
celor 2 termeni.
CAPITOLUL IV
Responsabilitățile structurilor pentru organizarea
și desfășurarea selecției
SECȚIUNEA 1
Responsabilitățile structurilor pentru organizarea și
desfășurarea selecției personalului încadrat sau care urmează
să încadreze structuri planificate să participe la misiuni și
operații în afara teritoriului statului român

Art. 33. — Statele majore ale categoriilor de forțe ale
armatei/Comandamentele
de
armă
au
următoarele
responsabilități:
a) elaborează și aprobă criterii specifice privind selecția
personalului ce urmează să participe la misiuni sau operații în
afara teritoriului statului român;
b) dispun măsuri privind asigurarea personalului potrivit
specificațiilor misiunii sau operației respective;
c) solicită sprijinul celorlalte categorii de forțe ale
armatei/comandamentelor de armă pentru completarea funcțiilor
rămase neîncadrate și a rezervei de înlocuire în situația în care
la nivelul acestora nu a fost identificat personal care să
corespundă cerințelor funcției;
d) monitorizează modul de desfășurare a selecției de către
structurile din subordine.
Art. 34. — Structurile de tip divizie/similare și brigadă/similare,
respectiv bazele logistice din subordinea statelor majore ale
categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă au
următoarele responsabilități:
a) dispun măsuri privind asigurarea personalului în funcție
de specificațiile misiunii sau operației respective;
b) lunar, emit și înaintează rapoarte la eșalonul superior cu
privire la stadiul desfășurării selecției de către structurile din
subordine ce urmează să participe la misiuni și operații în afara
teritoriului statului român;
c) centralizează datele referitoare la rezultatele vizitei
medicale și ale evaluării psihologice și le înaintează la eșalonul
superior;
d) primesc rapoarte de la structurile subordonate cu privire la
stadiul desfășurării selecției;
e) monitorizează modul de desfășurare a selecției de către
structurile din subordine.
Art. 35. — Structurile care organizează selecția au
următoarele responsabilități:
a) planifică și organizează activitățile specifice;
b) înaintează rapoarte la eșalonul superior cu privire la
asigurarea personalului pentru funcțiile rămase disponibile și
încadrarea rezervei de înlocuire;
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c) centralizează datele referitoare la rezultatele vizitei
medicale și ale evaluării psihologice/psihotehnice și le
înaintează la eșalonul superior;
d) trimit documentele cu rezultatele selecției structurilor care
asigură încadrarea funcțiilor rămase disponibile și a rezervei de
înlocuire pentru personalul propriu;
e) mențin permanent legătura cu spitalele militare și comisiile
de evaluare psihologică/psihotehnică și centralizează datele
primite de la acestea;
f) trimit, în extras, structurilor care asigură personalul pentru
încadrarea funcțiilor rămase disponibile și a rezervei de înlocuire
planul de măsuri prevăzut la art. 14 alin. (1);
g) transmit eșaloanelor superioare, până la nivelul statelor
majore ale categoriilor de forțe ale armatei, în termen de 5 zile
lucrătoare de la finalizarea selecției, documentele necesare
pentru detașarea personalului care încadrează rezerva de
înlocuire, precum și pentru cel care nu face parte din structura
proprie și încadrează funcții de bază;
h) înaintează lunar rapoarte cu privire la stadiul desfășurării
selecției.
SECȚIUNEA a 2-a
Responsabilitățile structurilor pentru organizarea și
desfășurarea selecției personalului care urmează să încadreze
funcții în vederea executării unor misiuni individuale

Art. 36. — Departamentul pentru politica de apărare și
planificare analizează solicitările structurilor/organizațiilor
internaționale prevăzute la art. 6 alin. (1) și oportunitatea
participării cu personal din Ministerul Apărării Naționale la
misiuni individuale în afara teritoriului statului român și, după
caz, aprobă sau înaintează spre aprobare documentația
necesară pentru luarea deciziei.
Art. 37. — Statul Major General are responsabilități privind
gestionarea, selecția, organizarea, desfășurarea concursului și
instruirea personalului Ministerului Apărării Naționale, cu
excepția personalului Direcției generale de informații a apărării,
în vederea trimiterii la misiuni individuale în afara teritoriului
statului român.
Art. 38. — Direcția generală de informații a apărării are
responsabilități privind planificarea, selecția, instruirea,
gestiunea și evaluarea personalului din structurile subordonate
pentru participarea la misiuni individuale în afara teritoriului
statului român, conform reglementărilor proprii.
Art. 39. — La solicitarea Direcției generale de informații a
apărării, celelalte structuri din cadrul Ministerului Apărării
Naționale asigură personal pentru a parcurge procesul de
selecție în vederea participării la misiuni sau operații în afara
teritoriului statului român specifice acestei structuri.
Art. 40. — Direcția personal și mobilizare are următoarele
atribuții:
a) evaluează datele din memoriile originale/dosarele
profesionale ale candidaților declarați admiși în urma
desfășurării procesului de selecție, pe baza punctajelor
prevăzute în anexa nr. 2;
b) centralizează datele și întocmește tabelul cu ierarhizarea
tuturor candidaților;
c) pregătește documentația necesară pentru susținerea
interviului de evaluare de către candidații pentru funcțiile de
vizibilitate și transmite președintelui comisiei datele necesare
convocării acesteia;
d) comunică rezultatele finale ale concursului structurilor din
care provin candidații;
e) întocmește raportul adresat ministrului apărării naționale
pentru desemnarea ocupantului/ocupanților postului/posturilor
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scos/scoase la concurs; raportul cu candidații care au susținut
interviul de evaluare va fi semnat și de președintele comisiei;
f) inițiază demersurile necesare emiterii ordinului de detașare
a candidaților declarați admiși.
Art. 41. — Pentru evaluarea candidaților în vederea selecției
se abilitează următoarele structuri cu atribuții specifice, astfel:
a) Laboratorul Psihologic București/Statul Major General și
Secția psihologie a Direcției generale de informații a apărării,
pentru examinarea psihologică;
b) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol
Davila”, denumit în continuare S.U.U.M.C., prin ambulatoriu de
specialitate, pentru examinarea medicală;
c) Serviciul poliție militară din subordinea Statului Major
General, pentru verificarea cunoștințelor și deprinderilor privind
circulația pe drumurile publice și conducerea autovehiculelor;
d) Direcția management resurse umane, denumită în
continuare D.M.R.U., prin Centrul național militar de testare limbi
străine, pentru administrarea testelor de plasament/ALCPT
pentru funcțiile de stat major și a testelor de stabilire a profilului
lingvistic standardizat/STANAG 6001 pentru funcțiile de
vizibilitate;
e) Direcția informare și relații publice pentru selecția, testarea
și avizarea personalului de informare și relații publice.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale
Art. 42. — (1) Funcțiile prevăzute în statul de organizare
pentru misiune se încadrează numai cu personal care
îndeplinește cerințele specificate în statele de organizare pentru
misiune.
(2) Nu participă la selecție în vederea încadrării/ocupării unor
funcții prevăzute în statele de organizare pentru misiune:
a) personalul care pe timpul îndeplinirii misiunii urmează să
împlinească vârsta standard de pensionare prevăzută de lege;
b) personalul suspendat din funcție sau pus la dispoziție, în
condițiile dispozițiilor art. 89 alin. 2 și 5 din Legea nr. 80/1995, cu
modificările și completările ulterioare;
c) personalul care a fost repatriat pe timpul executării unor
misiuni în afara teritoriului statului român, ca urmare a săvârșirii
unor abateri disciplinare;
d) personalul care, pe timpul încadrării unor posturi
permanente sau al participării la cursuri în străinătate, a obținut
calificative sub nivelul „Bun”.
Art. 43. — Structurile militare care urmează să participe la
misiuni sau operații în afara teritoriului statului român, specifice
Direcției generale de informații a apărării, organizează selecția
conform reglementărilor proprii.
Art. 44. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din
prezentele criterii și metodologie.

ANEXA Nr. 1
la criterii și metodologie

C R I T E R I I E L I M I N AT O R I I

privind selecția candidaților pentru misiuni individuale
Nr.
crt.

Criterii

1.

Competența
profesională

2.

Cerințele de
stat major

3.

Gradul

4.

Vârsta

5.

Cerințele de
personal

Condiții

Modul de
verificare

Structura care
verifică

Pregătirea militară generală
Pregătirea de specialitate
Abilități de lucru în mediul internațional
Capacitatea de a redacta documente în limba engleză
Cunoștințe de bază privind operarea PC, MS OFFICE
Subofițer/Maistru militar la general — în funcție de cerințele Evaluarea competenței
postului
profesionale și
Să nu împlinească în perioada executării misiunii vârsta verificarea cerințelor de
standard de pensionare stabilită de lege
personal, studiul
documentelor
de
25—55 de ani pentru observatorii militari
evidență
Să aibă cel puțin un an de la întoarcerea din ultima misiune

Structura care
propune
candidații

Să nu aibă probleme personale sau familiale deosebite
Să nu fie urmărit, cercetat penal sau administrativ, aspecte
care să necesite prezența în țară
Să nu fi fost repatriat sau sancționat pe timpul unei misiuni
internaționale

6.

Starea
sănătății

Apt psihologic

Test
— admis/respins —

Secția
psihologică

Apt medical conform cerințelor fișei medicale standard
O.N.U.
Condiție fizică foarte bună certificată de medicul unității la
capitolul antecedente personale și date antropologice din
fișa medicală
Capacitate de lucru în condiții grele și periculoase

Vizită medicală
— admis/respins —

Ambulatoriul de
specialitate din
S.U.U.M.C.
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Nr.
crt.

7.

Criterii

Condiții

Cunoașterea
limbii engleze

Pentru observatorii O.N.U. sau O.S.C.E. —
cel puțin 80 de puncte ALCPT
Pentru personalul de stat major —
cel puțin 70 de puncte ALCPT
Pentru funcțiile de vizibilitate

Modul de
verificare

Structura care
verifică

ALCPT

Centrul național
militar de testare
limbi străine din
D.M.R.U.

STANAG 6001

Posesor al permisului de conducere categoria B

8.

Conducerea
autoturismelor
de teren

Cel puțin 2 ani experiență de conducător auto
Abilități în conducerea vehiculelor 4x4

Probă teoretică și
practică
— admis/respins —

Secția poliție
militară

Cunoștințe privind executarea întreținerii zilnice a
autoturismelor

ANEXA Nr. 2
la criterii și metodologie

CRITERII

de ierarhizare a candidaților selecționați pentru misiuni individuale
Nr.
crt.

Criteriul

1.

Funcții îndeplinite — se
punctează o singură funcție
din fiecare categorie.
Pentru subofițeri se vor
evalua funcțiile
corespunzătoare
domeniului fișei postului din
teatrul de operații și
eșalonului unde sunt
încadrați.

2.

3.

Cursuri/similare pentru
subofițeri

Nivel

Comandant de pluton/similar

1

Comandant de companie/similar

2

Comandant de batalion/similar

3

Ofițer de stat major la nivel de batalion/similar

2

Ofițer de stat major la nivel de brigadă/similar

3

Ofițer de stat major la nivel de categorii de forțe ale
armatei/similar

3

Curs de bază

1

Curs avansat

2

Curs de stat major

3

Masterat de conducere interarme

4

Curs de operațiuni de pace

4

Curs de conducere a operațiunilor multinaționale
întrunite — JOINT

4

Participarea la alte misiuni individuale în afara teritoriului statului român

REZULTATUL OBȚINUT
puncte
OBSERVAȚII:

Punctaj

1

Punctaj obținut
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ANEXA Nr. 3
la criterii și metodologie

— model —
Aprob
Comandantul ................................
(eșalonul superior)

.
(gradul)

......................
(prenumele și numele)

PLANUL DE MĂSURI

al .............................................................
(denumirea structurii)

pentru planificarea, organizarea și desfășurarea selecției personalului în vederea participării la misiunea .........................
(denumirea misiunii)

I. Referințe: se înscriu actele normative în baza cărora se execută selecția personalului.
II. Scopul: este menționat modul prin care se realizează încadrarea cu personal, astfel încât să se atingă finalitatea
dorită — încadrarea cu personal a statului de organizare pentru misiune și trecerea la executarea pregătirii și instruirii trupelor.
III. Obiective: se menționează date referitoare la selecția personalului, astfel încât structurile ce urmează să participe la
misiuni în afara teritoriului statului român să aibă încadrate funcțiile din statul de organizare, conform specificațiilor acestuia
referitoare la arme/specialități/specializare/competență lingvistică, precum și încadrarea rezervei de personal.
IV. Specificațiile planificării, organizării și desfășurării selecției: se detaliază datele referitoare la activitățile ce urmează a
se desfășura de către structurile cu implicații în planificarea, organizarea și desfășurarea selecției, cum ar fi modul de executare
a evaluării psihologice/psihotehnice, vizitei medicale, a specificațiilor cuprinse în ordinul de operaționalizare referitoare la evaluarea
capacităților fizice etc.
V. Restrângeri și limitări: se detaliază posibilitățile de asigurare a specialităților din cadrul structurii, în vederea încadrării
funcțiilor din statul de organizare pentru misiune, modalitățile de asigurare, precum și alte date care ar putea conduce la unele
greutăți în ceea ce privește asigurarea personalului.
VI. Detalii privind încadrarea statului de organizare: se înscriu date privind încadrarea statului de organizare și a rezervei
de înlocuire.
VII. Structurile care asigură completarea cu personal a funcțiilor rămase disponibile și încadrarea rezervei de înlocuire: sunt
nominalizate structurile care asigură personalul pentru încadrarea funcțiilor disponibile și a rezervei de înlocuire, pe arme și
specialități.
VIII. Detalii privind desfășurarea selecției: sunt menționate date referitoare la perioada, locul și felul în care se desfășoară
activitățile specifice selecției.
IX. Rapoarte ce se înaintează la eșalonul superior referitoare la stadiul desfășurării selecției: sunt specificate rapoartele
care se înaintează eșalonului superior referitoare la stadiul desfășurării selecției. Acestea se înaintează, de regulă, la finalizarea
unei etape din cadrul selecției.
X. Graficul cu activitățile ce se desfășoară pentru planificarea, organizarea și desfășurarea selecției la
nivelul ................................
(denumirea structurii)
Încadrare în timp/zile
Nr.
crt.

Activități

Observații
H+5

1.

Analiza statului
de organizare
pentru misiune

2.

Încadrarea de
principiu/inițială

3.

Înaintarea
rapoartelor cu
funcțiile
disponibile

4.

Efectuarea
evaluării
psihologice

H+10 H+15 H+20 H+25 H+30 H+35 H+40 H+45 H+50 H+55 H+60 H+65 H+70 H+75 H+80 H+85 H+90

n
Comandantul ...............................,
(denumirea structurii)
(gradul)

...................................
(prenumele și numele)

• Caracterul planului de măsuri, după completare, este de secret de serviciu.
• H — ziua/data emiterii ordinului de operaționalizare de către șeful categoriei de forțe ale armatei/comandamentului de armă.
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ANEXA Nr. 4
la criterii și metodologie

— model —
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Nesecret
Exemplarul nr. ...........

Statul Major General
Direcția personal și mobilizare
data
Nr. ..........
București

Aprob
PLAN DE MĂSURI

pentru selecția organizată în perioada .............. în vederea încadrării funcției ..................
Nr.
crt.

Activitatea

1.

Elaborarea cerințelor de personal

2.

Întocmirea planului de măsuri și stabilizarea bazei de date de selecție

3.

Transmiterea solicitărilor de personal structurilor menționate în baza de
selecție la structurile evaluatoare

4.

Centralizarea propunerilor primite și pregătirea documentației necesare
desfășurării selecției: tabele nominale, fișe medicale, formulare de lucru
etc.

5.

Întâlnire cu candidații, instructaj privind programul selecției, preluarea
documentelor solicitate și înmânarea fișelor medicale
Examinarea psihologică

6.

Evaluarea cunoștințelor de limba engleză

7.

Examinarea cunoștințelor și deprinderilor auto

8.

Examinarea medicală

9.

Verificarea îndeplinirii cerințelor de personal

10.

Centralizarea rezultatelor examinărilor

11.

Întocmirea documentelor și prezentarea rezultatelor candidaților, în
vederea stabilirii participanților la misiune

12.

Inițierea raportului de misiune

13.

Comunicarea rezultatelor

14.

Solicitarea certificatelor de securitate

15.

Înștiințarea Direcției instrucție și doctrină privind perioada de pregătire
centralizată

16.

Înapoierea memoriilor originale

17.

Emiterea ordinelor de detașare

18.

Expedierea extraselor din ordinul de detașare

19.

Actualizarea bazei de date

Data și locul

Cine execută

Șeful ......................,
(gradul) ...........

Întocmit
(gradul) .........

(prenumele și numele)

(prenumele și numele)

Observații
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ANEXA Nr. 5
la criterii și metodologie

— model —
BAZA DE SELECȚIE

pentru activitatea din perioada ..................................
Solicitări

Nr.
crt.

Cod denumire funcție

Gradul

Total
Structura

Nr. candidați

Comandamentul Forței Multinaționale — Bagdad
SMFT
1.

SMFA
SMFN
Comandamentul Corpului Multinațional — Bagdad

2.
..
..
..
..
..

..
Comandamentul Brigăzii Înaintate Vest — Tallil
n

Șeful Direcției personal și mobilizare,
(gradul)

....................
(prenumele și numele)

(gradul)

Întocmit
................
(prenumele și numele)
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