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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999
privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor
finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat,
rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români
care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
Având în vedere disfuncționalitățile constatate în asigurarea cu personal calificat a unităților de management de proiect,
denumite în continuare U.M.P., ca urmare a limitării modalităților de angajare, inclusiv ca o consecință a încetării de drept a
detașărilor din mediul privat pe posturi vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, reglementată prin art. III
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare faptul că în instituțiile și autoritățile publice nu se regăsesc de multe ori persoane care să
îndeplinească exigențele băncilor finanțatoare în ceea ce privește experiența în proiecte derulate prin împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, devenind din ce în ce mai dificil să se asigure personal
calificat care să ducă la îndeplinire activitățile aferente atingerii obiectivelor proiectelor, fără ca acestea să înregistreze întârzieri
față de termenele asumate prin acordurile de împrumut externe rambursabile,
ținând seama de faptul că instituțiile de stat de la care s-au detașat o parte din angajați pentru a suplini lipsa personalului
în cadrul U.M.P. se află în imposibilitatea de a angaja personalul necesar derulării activităților curente ca urmare a suspendării pe
durata stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante/temporar vacante,
cunoscând necesitatea ca proiectele pentru care Guvernul României a contractat mai multe împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, să respecte termenele de implementare asumate, în caz
contrar fiind datorate dobânzi de la bugetul de stat pentru perioada cu care se decalează aceste termene,
luând în considerare nevoia de a asigura personal calificat în unitățile de management de proiect finanțate prin împrumuturi
externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile,
ținând cont că în absența prezentei reglementări există pericolul blocării implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi
externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum și al rezilierii acordurilor de împrumut semnate
de Guvernul României cu diverse instituții finanțatoare,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare
a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic. — Articolul 4 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru
managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat, rambursabile sau
nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își
desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de
proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186
din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu
modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Angajarea personalului care își desfășoară
activitatea în U.M.P. se face prin examen sau concurs pentru
ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ale acestora,
organizat de către instituția sau entitatea în cadrul căreia
funcționează U.M.P., în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare. Ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante ale U.M.P. poate fi făcută și prin detașarea
personalului angajat în instituții și autorități publice, cu
respectarea termenilor de referință agreați cu finanțatorii externi.
(2) La încetarea activității U.M.P. contractul individual de
muncă al personalului care a ocupat prin concurs sau examen
posturi vacante sau temporar vacante în cadrul acesteia
încetează în conformitate cu prevederile cap. V al titlului II din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
(3) În scopul realizării obiectului de activitate al U.M.P.,
instituția sau entitatea în cadrul căreia funcționează U.M.P. poate
angaja, prin examen sau concurs, personal cu contract
individual de muncă pe perioada determinată a proiectului, pe
posturi în afara organigramei, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, cu respectarea termenilor de referință agreați cu
finanțatorii externi.”

PRIM-MINISTRU

Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice
și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
București, 11 august 2021.
Nr. 85.

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Costin-Traian Țîra-Rădulescu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019 privind declanșarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Timișoara—Sud”,
precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin (8), al art. 11
alin. (7) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Se aprobă suplimentarea pe anul 2021 a sumei
prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 933/2019 privind declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
național „Varianta de ocolire Timișoara—Sud”, cu suma totală de
14.283 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu
Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul
84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul
58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014—2020”, articolul 58.03 „Programe
din Fondul de Coeziune — FC”.
Art. II. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 933/2019
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire
Timișoara—Sud”, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1016 din 17 decembrie 2019, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Pozițiile de la nr. crt. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21,
23, 24, 35, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
93, 94, 95, 96, 97, 121, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160,
161, 162, 171, 172, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 321, 322 și 323 se
modifică, în sensul actualizării, în condițiile legii, a
elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente
despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
2. După poziția nr. crt. 96 se introduce o nouă poziție,
poziția nr. crt. 961, în conformitate cu anexa la prezenta
hotărâre.
3. La poziția nr. crt. 450 se introduc imobilele proprietate
privată reprezentând construcții situate pe terenurile
supuse exproprierii în condițiile legii, care fac parte din
coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019.

4. Pozițiile de la nr. crt. 7, 157, 438 și 439 se abrogă, în
condițiile legii.
Art. III. — Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere
pentru imobilele proprietate privată, respectiv construcții,
prevăzute la art. II pct. 3, care fac parte din coridorul de expropriere
al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire
Timișoara—Sud”, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 933/2019, în conformitate cu anexa la prezenta
hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.
Art. IV. — (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în
scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute
la art. II pct. 1, 2 și 3, în conformitate cu anexa la prezenta
hotărâre.
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de
către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de
trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., în termen de cel
mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de
credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes național, județean și local, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările
ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile
proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe
amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2019,
în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor
de expropriere, în condițiile legii.
Art. V. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere —
S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta
hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile
legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri,
precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care
au stat la baza stabilirii acesteia.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Elena Tudose,
secretar de stat

București, 11 august 2021.
Nr. 834.

p. Ministrul transporturilor și
infrastructurii,
Costin-Traian Țîra-Rădulescu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu

—

—

S.C. ZAHAR — S.A.
TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
(DOMENIU PRIVAT)

SCHNEIDER FERDINAND

HANS ARENZ

SCHNEIDER FERDINAND

SCHNEIDER FERDINAND

SCHNEIDER FERDINAND

XTRATECRO — S.R.L.

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

5

8

11

12

13

14

15

18

4

5

6

7

8

9

10

11

Timiș

—

CIAMA MIHAI

Timișoara

Timiș

4

A1179

A1179

A1179

A1179

A1170

A1170

—

3

S.C. ACONITUM — S.R.L.

Timișoara

Timiș

2

—

2

S.C. ACONITUM — S.R.L.

Timișoara

5

Timiș

4

3

Tarla

1

2

1

0

UAT

Numele și prenumele proprietarului/
deținătorului imobilului

1

Județul

Nr. crt.
din Hotărârea
Guvernului
nr. 933/2019

Nr.
crt.

419691

315/a-317/2;
1148/a/2/1/2;
1148/a/2/4;
1148/a/2/5/1/1;
1148/a/2/6/2/1

A1179/1/5/2

A1179/1/9

A1179/1/7

A1179/1/7

A1170/1

A1170/3/1

Cc1169

448670

A1179/1/9

A1179/1/7

A1179/1/7

445574

A1170/3/1

425862

315/a-317/2;
1148/a/2/1/1/5

409466

315/a-317/2;
1148/2/5/2

—

—

409466

315/a-317/2;
1148/2/5/2

—

448670

442117

442116

442116

445574

442115

425862

423905

406151

8

Nr. carte
funciară/
Nr. titlu de
proprietate

7

6

Parcelă

Nr. cadastral/
Nr. topografic

3000

8200

14500

14500

9342

16100

18500

48

—

10257

10257

9

Suprafața
totală
(mp)
11

Intravilan/
Extravilan

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

curțiintravilan
construcții

curțiintravilan
construcții

curțiintravilan
construcții

curțiintravilan
construcții

curțiintravilan
construcții

10

Categoria
de folosință

—

1.041,00

Gard beton — 50 ml

—

—

—

—

3.716,00

954,00

939,00

206,00

4.370,00

243.036,00

867.552,00

222.725,00

219.223,00

48.094,00

12.669,00

357.667,00

—
1.532,00

Gard sârmă — 97 ml

167.394,00

5.941,00

11.206,00

—

C1. Pod bascul —
48 mp

—

639.323,00

717,00

48,00

Magazie
metalică — 902 mp
Gard beton — 116 ml

204.315,00

15.100,00

C5. Rezervor
apă — 111 mp
C6. Bazin — 60 mp
Gard beton —
93,21 ml
1.322,00

279.456,00
—

1.197,00

934,00

14

Valoarea
de despăgubire
conform Legii
nr. 255/2010
(lei)

—

13

Suprafața
de expropriat —
construcții
(mp)

4,00

12

Suprafața
de expropriat
teren
(mp)

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Timișoara—Sud”,
pe raza localităților Timișoara, Sânmihaiu Român, Șag, Giroc și Ghiroda din județul Timiș, proprietarii sau deținătorii acestora,
precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
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4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783/13.VIII.2021

21

23

24

35

68

69

70

76

77

78

79

84

85

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A1179
A11821187
A11821187

BUGA VIOREL
BUGA LAURA

COMUNA GIROC
(DOMENIU PRIVAT)

Timișoara

Timișoara

Timiș

Timiș

A1210

A1518

A1518

A1518

A1518
A1518

A1518

SZEKELY M.I. MIHAI IOSIF

IFTIMICIUC-SENCU
DACIANA
SENCU ADRIANA
COSMINA

TOTH ESTERA
TOTH IOSIF
TOTH MIHAI
IFTIMICIUC-SENCU
DACIANA
IFTIMICIUC-SENCU
NICOLAE

TOTH ESTERA
TOTH IOSIF
TOTH MIHAI
IFTIMICIUC-SENCU
DACIANA
IFTIMICIUC-SENCU
NICOLAE

BULIGA IULIANA

BANCA TRANSILVANIA —
S.A. SUCURSALA
TIMIȘOARA

BANCA TRANSILVANIA —
S.A. SUCURSALA
TIMIȘOARA

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timișoara

A1210

ELECHES LAVINIASIMONA

A1518/1/8/4

A1518/1/8/3

A1518/1/5

A1518/1/4

A1518/1/4

A1518/1/3

A1210/3/24

A1210/3/23

A1518/1/8/4

420628

A1518/1/5

445848

445847

A1518/1/3

A1210/3/24

A1210/3/23

A1210/3/22

Timișoara

Timiș

A1210/3/22

A1210

ELECHES I. MARIUS
DANIEL

Timișoara

Timiș

MOVANU M. PETRU

401813

438482

Timișoara

A1182-1187/5

A1182-1187/4

A1179/1/2

A1193/4/2
A1193/4/2
Top: 995/a, b/2; Top: 995/a, b/2;
996/a/2;
996/a/2;
1003-1004/2;
1003-1004/2;
1005/4/1/2;
A1193/4 1005/4/1/2;
1005/5/1;
1005/5/1;
1006-1007/1/2; 1006-1007/1/2;
1008-1009/a/1/2; 1008-1009/a/1/2;
1083/1/2
1083/1/2

Timiș

Timișoara

MERLUSCA LAVINIA

Timiș

418470

420628

443104

409855

409855

428722

10075

10075

10000

5000

5000

30000

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

TP28492/47/ 10000
02.04.1996

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

10000

20000

21900

400

10000

TP28492/35/
02.04.1996 10000

TP11/83/11.
01.2012

430598

401813

438482

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

993,00

1.076,00

4.561,00

485,00

3.986,00

1.307,00

376,00

2.727,00

222,00

145,00

2.290,00

92,00

1.104,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

231.830,00

251.207,00

1.064.829,00

113.230,00

930.588,00

305.137,00

87.782,00

636.656,00

51.829,00

33.852,00

534.633,00

21.479,00

257.744,00
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Timiș

Timiș

88

89

90

91

93

94

95

96

961

97

121

150

151

153

155

156

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Șag

Șag

Timiș

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Timiș

Sânmihaiu
Român

A2/1

A2/1

NETOIU GHEORGHE
S.C. COMITY PROD
EXIM — S.R.L.

A2/1

A2/1

A2/1

NETOIU GHEORGHE
S.C. COMITY PROD
EXIM — S.R.L.

COMUNA SÂNMIHAIU
ROMÂN
(DOMENIU PRIVAT)
CIUREA NICOLAE FLORIN
CIUREA STEFANIA
CIUREA NICOLAE FLORIN
CIUREA STEFANIA

A1697

GHILINGHER VIORICA
HORVATH IOSIF

Timișoara

Timiș

Timiș

A1681

FEKHETE FLORICA
FEKHETE FLORICA
FEKHETE ISABELLA

A1681

A1681

A1681

A1681

A1681

CHIRILA MIRCEA,
CIREBEA DUMITRU,
NOVAC ANA

EREMIA MIREL LIVIU
EREMIA DANIELA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
(DOMENIU PRIVAT)
EREMIA MIREL LIVIU
EREMIA DANIELA
CHIS LUCIAN
CHIS ELENA

A1681/1/2

A1681/1/1

A1518/1/11

A1518/1/9

6

A2/1/6

A2/1/5/2

A2/1/4

A2/1/2

A2/1/1

A1696/7

A1681/1/6

A1681/1/5

A1681/1/5

A1681/1/4

A1681/1/4

A1681/1/4

A1681 A1681/1/3/1/b/1/c

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

Timișoara

AL-RIKABI SADUN

A1681

TENCHE ION STEFAN
TENCHE DORINA

Timișoara

Timișoara

A1681

MURESAN S. PAULINA

Timișoara

A1518

A1518

BURDUHOS PETRONELA
BURDUHOS IOAN-LEON
HUTU ADRIAN-NICOLAE
GAINA ADRIANAMARGARETA

TORDA ALEX-DANIEL

5

4

Timișoara

Timișoara

3

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

86

25

2

1

0

406088

406087

406085

406083

A2/1/1

445384

A1681/1/6

A1681/1/5/1/a

A1681/1/5/1/b

447051

447050

447049

424823

1839/b1843/2/2/2/2

A1681/1/1

439243

A1518/1/9

7

406088

406087

406085

406083

445384

432107

450837

447683

447051

447050

447049

424823

403907
Moșnița
Nouă

20000

12500

29900

50000

8000

32200

27800

4765

4765

1918

3914

5868

1400

25000

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

TP19981/98/
21200
29.11.1994

arabil

10

arabil

44200

9

26357

439243

413703

8

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

11

1.495,00

751,00

1.631,00

2.738,00

483,00

—

7.693,00

—

—

—

—

—

Gard sârmă —
64,49 ml

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13

3.595,00

685,00

676,00

225,00

457,00

660,00

1.010,00

3.531,00

1.786,00

2.233,00

3.554,00

12

7.269,00

3.651,00

7.930,00

221.488,00

2.263,00

1.098,00

1.796.039,00

839.303,00

159.923,00

157.822,00

52.529,00

106.693,00

154.086,00

235.799,00

824.361,00

416.967,00

521.325,00

829.731,00
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158

159

160

161

162

171

172

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Șag

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Șag

Șag

Șag

Șag

Șag

Șag

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Șag

Șag

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Șag

Timiș

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Șag

Șag

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

A2/1

A2/1

A2/1

A2/1

LIBOTEAN SILVIU VASILE
LIBOTEAN GHEORGHINA
IOSEFINA
MIREA SILVIU
MIREA MARIA NICOLETA
S.C. UNIC PASCAL
COMPANY — S.R.L.

MORARIU MIHAI VASILE
MORARIU LIVIA
S.C. SERVICE STYLE&CO
— S.R.L. — ORADEA
S.C. UNIC PASCAL
COMPANY — S.R.L.
MARIN ANCA ADRIANA
SUNEGA CLAUDIUS-RAOUL
SUNEGA LOREDANA-ALINA

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

S.C. UNIC PASCAL
COMPANY — S.R.L.

SUTKA RAIMOND

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

A67/1

MUNTEANU NICOLAE

S.C. TOSCANA LAND
INVESTMENT — S.R.L.
S.C. UNIC PASCAL
COMPANY — S.R.L.
PORSEGA MARINCU
DOMNICA
S.C. AGRO BETRIEB —
S.R.L.

SICHIM DOREL SILVIU

COSTACHE-ROSIORU DIANA
CORNEA-ROSIORU
A2/1
DANIELA
SERBAN DANAA58
VERONICA-EMILIA
COMUNA ȘAG
(DOMENIU PRIVAT)
COMUNA ȘAG
(DOMENIU PRIVAT)

DE PIETRI GIANNI

NETOIU GHEORGHE
NETOIU GHEORGHE
S.C. COMITY PROD
EXIM — S.R.L.
NETOIU GHEORGHE
S.C. COMITY PROD
EXIM — S.R.L.

A67/1/31

A67/1/30

A67/1/29

A67/1/28

A67/1/27

A67/1/26

A67/1/25

A67/1/24

A67/1/23

A67/1/22

A67/1/21

A67/1/20

A67/1/19

A67/1/18

DE 68/5/1

DE 68/1/1

A58/1

A2/1/10/2

A2/1/10/1

A2/1/9

A2/1/8

A2/1/7

404161

A67/1/30

A67/1/29

403872

A67/1/27

A67/1/26

A67/1/25

404223

405067

A67/1/22

405736

405705

405676

405652

405766

406080

406093

406092

406091

406090

406089

405725

405659

405655

405691

405704

405702

405762

405726

405739

405654

405736

405705

405676

405652

405771

405766

406080

406093

406092

406091

406090

406089

15000

20000

10000

10000

20000

10000

21200

10000

10000

10000

29438

28642

30000

20000

56100

25000

25000

40000

23800

40600

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

drum

drum

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

1.910,00

2.490,00

1.233,00

1.162,00

2.394,00

1.123,00

2.582,00

1.388,00

1.364,00

1.152,00

3.077,00

2.955,00

1.401,00

17,00

126,00

3,00

2.309,00

631,00

1.510,00

2.605,00

1.744,00

2.389,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

154.508,00

201.426,00

99.742,00

93.999,00

193.660,00

90.844,00

208.868,00

112.281,00

110.339,00

93.189,00

248.911,00

239.042,00

113.332,00

1.375,00

1.019,00

24,00

11.226,00

3.068,00

7.342,00

12.666,00

8.479,00

11.615,00
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1

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

321

322

323

450

0

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

A67/1
A67/1

CICA PETRICA

KOVAGO MIHAI
KOVAGO ARPAD
KOVAGO ELISABETA

CUCEC NICOLAE

S.C. VEKAPELL — S.R.L.

Șag

Șag

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Ghiroda

Giroc

Giroc

Giroc

Șag

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Șag

Timiș

A220/3
A220/3
A220/3

A237

TOMA VIANA CAMELIA
TOMA ANA OLIVIA

TAP MARIA
BOTA DANIELA
WOITEK LUCICA

S.C. TODORUT
INTERNATIONAL — S.R.L.

A67/1

A67/1

TOMA IOSIF IONEL

BABESCU DAN MIRCEA
BABESCU OFELIA
BABESCU DAN MIRCEA
BABESCU OFELIA

A67/1

A67/1

VLADUCEANU MIHAELA
DAESCU MARILENACAMELIA
LUNGU VASILE FLORIN

S.C. VEKAPELL — S.R.L.

A67/1

BIRAS CLAUDIUS

A67/1

A67/1

A67/1

S.C. UNIC PASCAL
COMPANY — S.R.L.

Șag

A67/1
A67/1

S.C. VEKAPELL

CASAP IOAN-LAURIAN

Șag

Șag

A67/1

A67/1

MORARIU MIHAI VASILE
MORARIU LIVIA

NAGY STEFAN

A67/1

5

PETKOVIC LUCRETIA

4

Șag

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Timiș

Șag

Șag

Timiș

Timiș

Șag

3

Timiș

2

A220/3/3

408187

CC237/20/3;
237/22/1-2;
237/23/1-2/1

A220/3/2

A220/3/1

404033

A67/1/45

A67/1/44

A67/1/43

A67/1/42

A67/1/41

405193

A67/1/39

A67/1/38

404068

401785

A67/1/35

A67/1/34

A67/1/33

404272

7

A220/3/3

A220/3/2

A220/3/1

A67/1/47

A67/1/45

A67/1/44

A67/1/43

A67/1/42

A67/1/41

A67/1/40

A67/1/39

A67/1/38

A67/1/37

A67/1/36

A67/1/35

A67/1/34

A67/1/33

A67/1/32

6

408187

415497

407245

407554

405699

405701

405639

405764

405722

405640

405742

405763

405682

405706

405653

405638

405667

405703

405733

8

9075

33600

37500

21000

20000

10000

11400

10000

10000

10000

10000

19300

10000

19640

10000

10000

10000

10000

9

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

intravilan

11

curțiintravilan
construcții

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

arabil

10

—

467,00

3.745,00

4.651,00

313,00

2,00

2.767,00

1.799,00

1.991,00

1.701,00

1.754,00

1.609,00

1.521,00

2.847,00

1.469,00

2.631,00

1.426,00

1.726,00

1.697,00

1.513,00

12

Platformă pavată —
190 mp
Instalații apă
pluvială și de
incendiu — 467 mp
Totem — 1 buc.

Gard metalic —
150,73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13

128.062,00

67.217,00

69.041,00

500.107,00

621.095,00

41.798,00

162,00

223.834,00

145.528,00

161.060,00

137.601,00

141.888,00

130.158,00

123.040,00

230.305,00

118.833,00

212.832,00

115.355,00

139.623,00

137.277,00

122.393,00

14

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783/13.VIII.2021

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783/13.VIII.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE

ORDIN
privind publicarea Listei unităților sanitare
cu paturi încadrate în categoriile de acreditare
în luna august 2021
Având în vedere:
— Referatul Serviciului juridic, aprobat cu nr. 2.669 din 10 august 2021;
— dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și ale art. 13 alin. (5)
lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu
modificările și completările ulterioare;
— prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al
Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a
unităților sanitare cu paturi aferente celui de-al II-lea ciclu de acreditare, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și
completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare
în luna august 2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Președintele Autorității Naționale de Management
al Calității în Sănătate,
Vlad-Teodor Berbecar

București, 10 august 2021.
Nr. 234.

9

Timiș

Tulcea

Alba

Dolj

SPITALUL DE PSIHIATRIE
7 ȘI PENTRU MĂSURI
DE SIGURANȚĂ JEBEL

SPITALUL
ORĂȘENESC MĂCIN

SOCIETATEA
9 CENTRUL MEDICAL
LAURA CĂTANĂ — S.R.L.

SOCIETATEA
URODIAMED — S.R.L.

19/29.07.2021**

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

17/29.07.2021

Hotărârea Colegiului
director pentru
aprobarea raportului
de acreditare

211/5.08.2021

209/4.08.2021

202/4.08.2021

210/4.08.2021

208/4.08.2021

207/4.08.2021

203/4.08.2021

206/4.08.2021

205/4.08.2021

204/4.08.2021

Ordinul
de încadrare
în categoria
de acreditare
Punctaj
total
(%)

Indicatori
punctați
cu (-10)
(%)

a V-a
Decizie de prelungire
a procesului
de acreditare
a II-a
Acreditat
cu recomandări
a V-a
Decizie de prelungire
a procesului
de acreditare
a V-a
Decizie de prelungire
a procesului
de acreditare
a II-a
Acreditat
cu recomandări
a III-a
Acreditat
cu rezerve
a II-a
Acreditat
cu recomandări
Retragere acreditare
prin încetarea
activității ca unitate
sanitară cu paturi

a II-a
Acreditat
cu recomandări

76,64% 0,85%

74,18% 13,16%

78,13% 5,56%

63,14% 18,26%

64,91% 33,17%

94,87% 0,60%

82,03% 5,97%

91,28% 0,97%

a V-a
Decizie de prelungire
79,48% 7,23%
a procesului
de acreditare

Categoria de acreditare

NU

NU

NU

NU

Există,
peste
24 de luni

NU

Există,
peste
24 de luni

NU

NU

Plan de
conformare
la ASF

0

0

0

5

6

0

1

0

1

Nr. de
standarde
îndeplinite
sub 51%

Situația criteriilor și condițiilor cumulative utilizate
pentru încadrarea în categoria de acreditare

* Verificarea îndeplinirii graficului nu presupune costuri suplimentare din partea unității sanitare cu paturi.
** Hotărârea Colegiului director pentru retragerea acreditării și anularea certificatului de acreditare.

Criteriul care a condus la încadrarea în categoria de acreditare

LEGENDĂ:

10

8

6

Constanța

Covasna

SPITALUL DE RECUPERARE
5 CARDIOVASCULARĂ
„DR. BENEDEK GEZA”

CENTRUL MEDICAL
DOROBANȚI — S.R.L.

Argeș

București

PENITENCIARUL SPITAL
3
BUCUREȘTI — RAHOVA

SPITAL DE BOLI CRONICE
4 ȘI GERIATRIE „CONSTANTIN
BĂLĂCEANU STOLNICI”

Dolj

SPITALUL CLINIC
DE URGENȚĂ MILITAR
2
„DR. ȘTEFAN ODOBLEJA”
CRAIOVA

Județul

Suceava

Denumirea
unității sanitare cu paturi

1 SPITALUL DE PSIHIATRIE

Nr.
crt.

L I S TA

4.08.2021—03.08.2026

4.08.2021—3.08.2026

Neclasificat

V

IV

III

Neclasificat

maximum 12 luni de la primirea
de către unitatea sanitară
a raportului de acreditare
4.08.2021—3.08.2026

IV

V

III

III

V

maximum 12 luni de la primirea
de către unitatea sanitară
a raportului de acreditare

4.08.2021—3.08.2026

maximum 12 luni de la primirea
de către unitatea sanitară
a raportului de acreditare

4.08.2021—3.08.2026

maximum 12 luni de la primirea
de către unitatea sanitară
a raportului de acreditare

Categoria de competență la
Perioada de încadrare în categoria momentul evaluării, conform
de acreditare (Reîncadrarea* se face Ordinului ministrului sănătății
în funcție de nivelul de îndeplinire
nr. 1.408/2010 privind
a graficului de remediere
aprobarea criteriilor
a neconformităților.)
de clasificare a spitalelor
în funcție de competență

unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2021

ANEXĂ
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea modelului de contract de prestări servicii care se încheie între unitățile
administrativ-teritoriale și medicii veterinari de liberă practică pentru acțiunile de intervenție
imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor
și bunurilor acestora, în intravilanul localităților
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției managementul resurselor cinegetice nr. 159.353 din 3.08.2021,
în temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție
imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în
intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă modelul de contract de prestări servicii
care se încheie între unitățile administrativ-teritoriale și medicii
veterinari de liberă practică pentru acțiunile de intervenție
imediată

pentru

prevenirea

și

combaterea

atacurilor

exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor
acestora, în intravilanul localităților, prevăzut în anexă.
Art. 2. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna
București, 9 august 2021.
Nr. 1.406.

ANEXĂ

MODELUL DE CONTRACT

de prestări servicii care se încheie între unitățile administrativ-teritoriale și medicii veterinari de liberă practică
Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021
privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra
persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Părțile contractante

Definiții

Autoritatea contractantă:
Primăria/UAT .., cu sediul în , telefon ..,
fax .., cod de înregistrare fiscală ., cont nr. ..
deschis la Trezoreria , reprezentată prin ., în
calitate de achizitor, pe de o parte,
și
Cabinetul medical-veterinar/S.C. ........, cu sediul în
localitatea .........., județul ......., telefon ........,
e-mail .., înregistrat în Registrul unic al cabinetelor
medical veterinare cu nr. ............./înregistrată la oficiul registrului
comerțului cu nr. , C.U.I. , cod fiscal nr. ..,
cont nr.  deschis la .., reprezentat/reprezentată
legal de .., identificat cu BI/CI seria , nr. ............., în
calitate de prestator, pe de altă parte.

În prezentul contract, termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificații:
a) contract — actul juridic care reprezintă acordul de voință al
celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă — în calitate
de achizitor și un prestator de servicii — în calitate de prestator;
b) achizitor și prestator — părțile contractante, așa cum sunt
acestea numite în prezentul contract;
c) servicii — totalitatea activităților desfășurate de prestator
în cadrul prezentului contract;
d) prețul contractului — prețul plătibil prestatorului de către
achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și
corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
e) forța majoră — un eveniment mai presus de controlul
părților, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora, care
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care
face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale,
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restricții apărute ca urmare a unei/unui carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este
considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
f) zi — zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod diferit;
an — 365 de zile.
ARTICOLUL 3
Obiectul contractului

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea de
servicii de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și
bunurilor acestora, în intravilanul localităților.
3.2. Activitatea prestatorului se desfășoară în conformitate
cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021.
ARTICOLUL 4
Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de  și
intră în vigoare la data semnării. Această perioadă se poate
prelungi prin act adițional semnat de către ambele părți.

g) nu părăsește locul evenimentului până la soluționarea
acestuia și informează achizitorul despre eveniment și modul de
soluționare;
h) marchează exemplarele de urs brun relocate cu colar
GPS/crotaliu de ureche și cip;
i) asigură asistență veterinară pe tot parcursul relocării
exemplarului de urs brun.
7.2. Obligațiile achizitorului sunt următoarele:
a) contactează prestatorul și convoacă echipa de intervenție
constituită la nivel local, aflată cel mai aproape de zona de
intervenție;
b) comunică prestatorului toate informațiile pe care le deține,
necesare desfășurării în condiții optime a activității de
intervenție;
c) coordonează intervenția asupra exemplarului/
exemplarelor de urs în cauză și sprijină prestatorul pe parcursul
derulării intervenției;
d) asigură accesul reprezentanților prestatorului în zona de
intervenție;
e) pune la dispoziția prestatorului orice echipamente
necesare intervenției pe care le deține;
f) achită facturile emise de către prestator în condițiile
prezentului contract.

ARTICOLUL 5
Aplicabilitate

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării.
5.2. Prin intrarea în vigoare a contractului se înțelege
începerea efectivă a serviciilor de către prestator în favoarea
achizitorului.
ARTICOLUL 6
Prețul și modalitatea de plată

6.1. Tariful convenit pentru servicii este de . la care
se adaugă TVA, dacă este cazul. Plata se va efectua în termen
de 30 de zile de la data primirii fiecărei facturi.
6.2. Plata facturii se va face prin ordin de plată în contul
indicat/înscris pe factura fiscală.
6.3. În cazul în care nu se achită la scadență facturile emise
de către prestator, achizitorul se află de drept în întârziere în
ceea ce privește executarea obligației de plată a prețului
contractului. Pentru plata cu întârziere față de termenul scadent
al facturilor emise în baza prezentului contract se vor percepe
penalități de întârziere, conform legislației în vigoare.
6.4. Prețul contractului poate fi ajustat doar în cazul în care
au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorități
acte administrative care au ca obiect creșterea/diminuarea
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului
și/sau doar în măsura strict necesară pentru acoperirea
costurilor salariale.

ARTICOLUL 8
Încetarea contractului

Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele
situații:
a) prin acordul scris al părților, înainte de termenul prevăzut,
în baza unor motive temeinic justificate, cu condiția înștiințării în
scris cu cel puțin 30 de zile înainte de data renunțării;
b) la expirarea termenului;
c) prin rezilierea contractului pentru cauză de neexecutare
culpabilă de către una dintre părțile contractuale;
d) prin apariția unei incapacități legale care să împiedice
executarea prezentului contract.
ARTICOLUL 9
Forța majoră

ARTICOLUL 7

9.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
9.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de
îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acționează.
9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de
acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părților până la apariția acesteia.
9.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are
obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet,
apariția cazului de forță majoră și să ia orice măsuri care îi stau
la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Obligațiile părților

ARTICOLUL 10

7.1. Obligațiile prestatorului sunt următoarele:
a) asigură prezența la acțiunea de intervenție imediată;
b) asigură intervenția imediată, intervenția prin tranchilizare
și relocare, extragerea prin eutanasiere, astfel cum sunt definite
în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021;
c) dispune de echipamentele specifice de intervenție;
d) pregătește echipamentele de intervenție și se deplasează
de urgență spre zona de intervenție;
e) face analiza gradului de risc împreună cu ceilalți
reprezentanți ai echipei de intervenție și stabilește natura
intervenției;
f) după finalizarea intervenției completează și semnează
raportul de eveniment;

Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare
adresată de una dintre acestea celeilalte părți este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prezent(ă) în
partea introductivă a prezentului contract.
10.2. Schimbările datelor de contact/corespondență ale
părților contractante, necomunicate de acestea, nu pot fi
imputabile părții adverse.
10.3. În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi
transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
și se consideră primită la data menționată de oficiul poștal
primitor.
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10.4. Refuzul primirii notificării pe cale poștală și/sau prin
curier de oricare dintre părțile contractante nu va putea fi invocat
de aceasta ca motiv de neîndeplinire a procedurii.
10.5. Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de
niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul
uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
10.6. Înștiințările și notificările vor fi transmise la adresele de
mai jos:
către achizitor: ..........................
către prestator: ..........................
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ARTICOLUL 12
Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.
ARTICOLUL 13
Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 11

Dispoziții finale

Soluționarea litigiilor

11.1. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind
valabilitatea contractului sau cele privind interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă, în termen de 15 zile lucrătoare de la intervenirea
acestora.
11.2. Dacă achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în
mod amiabil divergențele contractuale, fiecare parte poate
solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele
judecătorești competente din România.

14.1. Modificarea/Completarea prezentului contract se face
prin act adițional încheiat între părțile contractante. Orice
modificare a datelor de contact din preambulul contractului se va
aduce la cunoștința celeilalte părți în termen de maximum
24 de ore.
14.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură
orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract se încheie la sediul achizitorului astăzi,  în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat prestatorului,
iar celelalte 2 (două) rămân la autoritatea contractantă.
Achizitor,
.

Prestator,


MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor standard privind intervenția imediată asupra exemplarelor de urs
care acționează în intravilanul localităților, precum și a cuantumului și a modalității
de acordare a costurilor de întreținere a puilor de urs relocați
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției managementul resurselor cinegetice nr. 159.347 din 2.08.2021,
ținând cont de Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 6/2021,
luând în considerare prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea
metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și
bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
în temeiul art. 6 alin. (4) și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021, al art. 57 alin. (1), (4) și (5)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și
al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă tarifele standard privind intervenția
imediată asupra exemplarelor de urs care acționează în
intravilanul localităților pe care Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor le poate deconta unităților administrativ-teritoriale/
consiliilor, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt decontate lunar de către
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor către unitățile
administrativ-teritoriale/consiliile județene care au încheiat
contracte de prestări servicii de permanență/intervenție imediată
cu gestionarul faunei cinegetice, respectiv contracte de prestări
servicii cu medicul veterinar de liberă practică, după caz, pentru
acțiunile de alungare prin diverse mijloace, tranchilizare și
relocare și extragere prin eutanasiere sau împușcare a
exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților.

Art. 2. — (1) Cuantumul maxim pe care Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor îl poate deconta unităților specializate pentru
întreținerea puilor de urs aflați în custodia acestora, ca urmare
a desfășurării acțiunilor de intervenție imediată asupra
exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților,
este de 150 lei/lună.
(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se efectuează pentru o
perioadă de maximum 2 ani de la preluarea în custodie,
perioadă în care exemplarul se reintroduce în habitatul natural,
conform procedurilor legale.
(3) Unitățile specializate transmit trimestrial Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor un raport privind starea de sănătate
a exemplarului aflat în custodie.
Art. 3. — Modalitatea de marcare și monitorizare a
exemplarelor de urs tranchilizate și a puilor de urs care urmează
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a fi relocați este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna
București, 11 august 2021.
Nr. 1.415.
ANEXA Nr. 1

TA R I F E L E S TA N D A R D

privind intervenția imediată asupra exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților
A. Tarife alungare prin diverse mijloace
Acțiunea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului/medicului veterinar .. 400 lei/intervenție
B. Tarife tranchilizare și relocare
Tranchilizare .................................................................................... 750 lei/exemplar
Marcare .................................................................................... 200 lei/exemplar
Acțiunea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului/medicului veterinar ...... 400 lei/exemplar
Transport pentru relocare ................................................................. 300 lei/exemplar/100 km
C. Tarife extragere prin eutanasiere sau împușcare
Tranchilizare .......................................................................... 750 lei/exemplar
Eutanasiere ........................................................................ 550 lei/exemplar
Marcare .............................................................................. 200 lei/exemplar
Acțiunea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarului/medicului veterinar ... 400 lei/exemplar
Prepararea blănii și a craniului .......................................................... 2.000 lei/exemplar
Manipulare exemplar ........................................................................ 200 lei/exemplar
Împușcare ..................................................................................... 500 lei/exemplar
Păstrare/Ocrotire pui (maximum 2 zile) ............................................................... 200 lei/exemplar
D. Contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată gestionar/medic veterinar pentru prevenirea și combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun ................................................... 1.000 lei/lună

ANEXA Nr. 2

M O D A L I TAT E A

de marcare și monitorizare a exemplarelor de urs tranchilizate care urmează a fi relocate
A. Marcarea exemplarelor relocate cu colar GPS
În urma intervenției imediate, în cazul în care echipa de
intervenție decide tranchilizarea exemplarului de urs pentru
relocare, iar marcarea se realizează prin montarea colarelor
GPS, se procedează după cum urmează:
1. Apropierea de animalul tranchilizat se efectuează doar
după ce medicul veterinar care a administrat tranchilizantul se
convinge că operațiunea se poate face fără pericol și ursul este
inconștient și imobilizat.
2. Semnele vitale pe tot parcursul operațiunii sunt
monitorizate de medicul veterinar și în caz de urgență se iau
toate măsurile pentru evitarea pierderii exemplarului. În funcție
de tranchilizantele utilizate, după procedura de montare a
colarelor GPS, medicul veterinar procedează la inversarea
efectului substanței tranchilizante prin administrarea unor
antagoniști ai gamei de substanțe utilizate sau așteaptă
revenirea totală a exemplarului prin temperarea și dispariția
efectului substanței utilizate. În cazuri izolate, din motive
cumulate, cum ar fi: nivelul de adrenalină, temperatura
ambientală, vârsta exemplarului și alte motive independente de
cel care efectuează operațiunea, coroborate cu efectul
tranchilizantelor, este posibilă pierderea exemplarului. În acest
caz, motivele care au dus la pierderea exemplarului se
consemnează în raportul de eveniment.
3. După efectuarea operațiunii de montare a colarului,
exemplarul este introdus obligatoriu în cușca de transport

pregătită înainte de tranchilizare. Este interzisă începerea
tranchilizării înainte ca echipa să se convingă de disponibilitatea
cuștii de transport și de starea tehnică bună a acesteia. Se au
în vedere, în mod special, sistemele de închidere și siguranță a
cuștii și starea ajustărilor sudate.
4. Montarea colarului începe prin măsurarea circumferinței
gâtului pentru a determina o prindere corectă, fără a deranja
animalul după trezire. Se are în vedere vârsta animalului și se
evită sufocarea acestuia, ținând cont că circumferința gâtului
crește odată cu trecerea timpului.
5. Etanșarea colarului se face cu șuruburi speciale, livrate
odată cu colarul GPS, după care se îndepărtează partea inutilă.
6. Pentru activarea colarului se îndepărtează sistemul de
blocare magnetic. După această acțiune colarul începe să
funcționeze la parametrii presetați în fabrică. Numărul colarului
se trece în raportul de eveniment completat după intervenție.
7. Prelucrarea datelor, urmărirea rezultatelor, crearea unor
baze de date de pe urma relocărilor respective, precum și
interpretarea acestora se realizează de către o echipă
specializată, înființată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor.
8. Registrul național al relocărilor/extragerilor prin împușcare
sau eutanasiere se publică pe pagina de internet a Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor.
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B. Marcarea exemplarelor relocate cu crotalii auriculare
și PIT transponder (microcip) de identificare
În urma intervenției imediate, în cazul în care echipa de
intervenție decide tranchilizarea exemplarului de urs pentru
relocare, iar marcarea se realizează prin crotalii auriculare și
microcip, se procedează după cum urmează:
1. Apropierea de animalul tranchilizat se efectuează doar
după ce medicul veterinar care a administrat tranchilizantul se
convinge că operațiunea se poate face fără pericol și ursul este
inconștient și imobilizat.
2. Semnele vitale pe tot parcursul operațiunii, temperatura
corporală, precum și saturația de oxigen din sânge sunt
monitorizate de medicul veterinar și în caz de urgență se iau
toate măsurile pentru evitarea pierderii exemplarului. În funcție
de tranchilizantele utilizate, după procedura de montare a
crotaliului auricular și a microcipului, medicul veterinar
procedează la inversarea efectului substanței tranchilizante prin
administrarea unor antagoniști ai gamei de substanțe utilizate
sau așteaptă revenirea totală a exemplarului prin temperarea și
dispariția efectului substanței utilizate. În cazuri izolate, din
motive cumulate, cum ar fi: nivelul de adrenalină, temperatura
ambientală, vârsta exemplarului și alte motive independente de
cel care efectuează operațiunea, coroborate cu efectul
tranchilizantelor, este posibilă pierderea exemplarului. În acest
caz, motivele care au dus la pierderea exemplarului se
consemnează în raportul de eveniment.
3. După efectuarea operațiunii de montare a crotaliului
auricular și a microcipului, exemplarul este introdus obligatoriu
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în cușca de transport pregătită înainte de tranchilizare. Este
interzisă începerea tranchilizării înainte ca echipa să se
convingă de disponibilitatea cuștii de transport și de starea
tehnică bună a acesteia. Se au în vedere, în mod special,
sistemele de închidere și siguranță a cuștii și starea ajustărilor
sudate.
4. Microcipul se aplică subcutanat, în interiorul regiunii
coapsei membrului drept posterior a animalului, cu seringa
specială aferentă. Înainte de aplicare se trece numărul
microcipului în raportul de eveniment. Medicul veterinar verifică
funcționalitatea microcipului înainte și după aplicare, cu cititorul
de microcip aflat în dotare.
5. Specificații tehnice ale crotaliilor auriculare:
— crotalia auriculară este rotundă, de culoare galbenă sau
galbenă fluorescentă, de diametrul de 3-4 cm;
— crotalia auriculară utilizată pentru identificarea urșilor se
aplică cu clește special de crotaliere aflat în dotarea medicului
veterinar, în urechea stângă a animalului;
— crotalia trebuie aplicată într-o poziție în care este ușor
vizibilă de la distanță.
6. Prelucrarea datelor, urmărirea rezultatelor, crearea unor
baze de date de pe urma relocărilor respective, precum și
interpretarea acestora se realizează de către o echipă
specializată, înființată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor.
7. Registrul național al relocărilor/extragerilor prin împușcare
sau eutanasiere se publică pe pagina de internet a Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor
Externe, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, constatând că au fost îndeplinite condițiile pentru intrarea
în vigoare a tratatelor internaționale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1. — La 25 iulie 2021 a intrat în vigoare Acordul dintre
Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire
la eliminarea obligativității deținerii vizelor pentru titularii de
pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București la
13 decembrie 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 134/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 211 din 18 martie 2019.

Art. 2. — La 28 iulie 2021 a intrat în vigoare Acordul dintre
Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii
privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearoenergetice
de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din
România, semnat la București la 9 decembrie 2020 și la Upper
Marlboro la 4 decembrie 2020, ratificat prin Legea nr. 200/2021,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din
23 iulie 2021.

p. Ministrul afacerilor externe,
Dănuț Sebastian Neculăescu,
secretar de stat
București, 4 august 2021.
Nr. 2.036.
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ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare
24 iulie—23 august 2021
În baza dispozițiilor art. 5 și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Băncii Naționale a României,
în aplicarea prevederilor art. 15, 16 și 17 din Regulamentul Băncii Naționale
a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările
și completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a
României,
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României h o t ă r ă ș t e:
Începând cu perioada de aplicare 24 iulie—23 august 2021, rata dobânzii
plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 11 august 2021.
Nr. 17.
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