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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 14 august 2001
ºi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanþare convenit între Guvernul României
ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura
”Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã, RomâniaÒ,
semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Amendamentul nr. 1 dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, convenit prin
schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 14 august 2001
ºi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã

acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Construcþia ºi reabilitarea
secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã,
RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la
Bruxelles la 23 octombrie 2000, ratificat prin Legea
nr. 375/2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 aprilie 2003.
Nr. 155.
ANEXA Nr. 1

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL INTEGRÃRII EUROPENE

Nr. 2.322/HP

Bucureºti, 14 august 2001

Stimate domnule Seyler,
În conformitate cu cele menþionate în scrisoarea nr. 2.067/HP din data de 20 iulie, vã
informãm cã au fost îndeplinite toate procedurile interne în vederea extinderii perioadei de valabilitate pentru urmãtoarele memorandumuri de finanþare ISPA:
¥ Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiu; ºi
¥ Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã.
În acest sens suntem în mãsurã sã vã informãm cã în ºedinþa din data de 26 iulie Guvernul
României a aprobat extinderea perioadei pentru memorandumurile de finanþare menþionate anterior.
Totodatã, pentru a considera aceastã procedurã de notificare ca fiind îndeplinitã ºi în conformitate cu memorandumurile de finanþare amendate, partea românã trebuie sã primeascã acordul
scris al Comisiei Europene.
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Cu aceastã ocazie vã mai informãm cã au fost demarate procedurile interne în ceea ce
priveºte aprobarea, în cadrul ºedinþei Guvernului din data de 17 august, a extinderii perioadei de
valabilitate pentru alte 3 memorandumuri de finanþare ISPA (pentru sectorul de mediu Ñ Craiova,
Iaºi ºi Valea Jiului).
Vã mulþumim pentru sprijin ºi cooperare.
A dumneavoastrã
Hildegard Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonator naþional ISPA
Domnului Jean Marie Seyler,
director
Directoratul General Politicã Regionalã
Comisia Europeanã

ANEXA Nr. 2*)

COMISIA EUROPEANÃ
DIRECTORATUL GENERAL POLITICÃ REGIONALÃ

Director general
Bruxelles, 30 august 2001
GCD(2001) 720630

107.846

Stimatã doamnã ministru Puwak,
Subiect: Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanþare pentru mãsura ISPA
2000/RO/16/P/PT/003 ”Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii
BucureºtiÑCernavodãÒ
Referitor la: Scrisoarea dumneavoastrã datatã 19 iulie 2001
Vã scriu în legãturã cu scrisoarea dumneavoastrã în care solicitaþi amendarea
Memorandumului de finanþare ”Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii
BucureºtiÑCernavodãÒ. Respectiva amendare constã în extinderea perioadei de finalizare a memorandumului de finanþare ISPA la 30 iunie 2007.
Vã informez pe aceastã cale cã, în ceea ce priveºte extinderea perioadei de finalizare pentru Memorandumul de finanþare 2000/RO/16/P/PT/003, Comisia este de acord cu modificarea
acesteia. Solicitarea dumneavoastrã din data de 19 iulie 2001 împreunã cu acordul meu vor constitui Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanþare 2000/RO/16/P/PT/003, dupã cum
urmeazã:
Textul memorandumului de finanþare:
ARTICOLUL 2
Identificarea mãsurii

Ñ Durata se va citi: ”Data finalizãrii: 30 iunie 2007.Ò
ARTICOLUL 4
Plãþile

Ñ Alineatul (3) se va citi: ”Mãsura descrisã în anexa nr. I ºi plãþile efectuate de beneficiarul
final pentru aceastã mãsurã se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2007.Ò
*) Traducere.
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ARTICOLUL 8
Condiþiile specifice legate de mãsurã

Ñ Alineatul 4 se va citi: ”Un program de întreþinere... va acoperi o perioadã de 10 ani,
începând cu data de 1 iulie 2007,... .Ò
Doamnei Hildegard Puwak,
coordonator naþional ISPA,
ministru
Ministerul Integrãrii Europene
Str. Apolodor nr. 17
RO-71201 Bucureºti 5
Anexa nr. I:
Ñ Punctul 8 ”Grafic estimativ de realizareÒ se va citi: ”iunie 2004Ò.
Anexa nr. II:
Ñ Planul de finanþare se amendeazã în conformitate ºi se va citi aºa dupã cum este prezentat în anexã.
Vã rog sã luaþi în considerare faptul cã prezenta modificare a Memorandumului de finanþare
2000/RO/16/P/PT/003 intrã în vigoare la data la care cererea dumneavoastrã a ajuns la serviciile
Comisiei, respectiv 19 iulie 2001.
Cu respect,
Guy Crauser,
director general
Anexã: Planul de finanþare

ANEXÃ 1)
(Anexa nr. II la memorandumul de finanþare)

AMENDAMENTUL Nr. 1
PLAN DE FINANÞARE REVIZUIT
(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

Titlul mãsurii: Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã, România
Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PT/003

1)

Anexa este reprodusã în facsimil.

* De menþionat.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 14 august 2001
ºi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanþare convenit între Guvernul României
ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Construcþia
ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã, RomâniaÒ,
semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:
Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura
”Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii
BucureºtiÑCernavodã, RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la
22 decembrie 2000 ºi la Bruxelles la 23 octombrie 2000, ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, convenit prin schimb de scrisori semnate la
Bucureºti la 14 august 2001 ºi la Bruxelles la 30 august
2001, la Memorandumul de finanþare convenit între
Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa
financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 232.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
la memorandumurile de finanþare ISPA aprobate de Comisia Europeanã în perioada 2000Ñ2001,
convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 2 august 2002 ºi la Bruxelles la 14 mai 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã amendamentele dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã la memorandumurile de finanþare ISPA aprobate de Comisia Europeanã

în perioada 2000Ñ2001, convenite prin schimb de scrisori
semnate la Bucureºti la 2 august 2002 ºi la Bruxelles la
14 mai 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 aprilie 2003.
Nr. 157.
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ANEXA Nr. 1

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL INTEGRÃRII EUROPENE

Nr. 8.246/HP/2 august 2002

Bucureºti

Stimate domnule Crauser,
Subiect: Modificarea memorandumurilor de finanþare ISPA, aprobate în perioada 2000Ñ2001
Extinderea participãrii la licitaþiile ISPA ºi pentru Cipru, Malta ºi Turcia
Referitor la: Scrisoarea dumneavoastrã nr. 104.664 din 14 mai 2002
Ca urmare a intrãrii în vigoare a Regulamentului Consiliului CE nr. 2.500/2001 privind ajutorul financiar de preaderare în favoarea Turciei, am fost informaþi prin intermediul scrisorii
dumneavoastrã nr. 104.664 din 14 mai 2002 cã art. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999
a fost modificat în vederea introducerii unui nou paragraf prin care se extinde participarea la
licitaþii ºi contractare a tuturor persoanelor fizice ºi juridice din Cipru, Malta ºi Turcia, în aceleaºi
condiþii aplicate persoanelor fizice ºi juridice din þãrile membre, precum ºi celor din þãrile
beneficiare.
În vederea aplicãrii acestor modificãri la memorandumurile de finanþare ISPA, aprobate în
perioada 2000Ñ2001, în data de 25 iulie 2002 Guvernul României a aprobat împuternicirea
doamnei Hildegard Puwak, în calitate de coordonator naþional ISPA, pentru semnarea scrisorii de
amendare a mãsurilor ISPA prezentate în anexã.
În acest sens, pentru implementarea Regulamentului Consiliului CE nr. 2.500/2001, anexa
nr. III. 1 la toate memorandumurile de finanþare se va amenda dupã cum urmeazã (noul text este subliniat):
Domnului Guy Crauser,
director general
Directoratul General Politicã Regionalã
Comisia Europeanã
”SECÞIUNEA a XI-a
Transparenþã în adjudecarea contractelor

(1) Procedura care trebuie urmatã pentru acordarea contractelor de lucrãri, achiziþii sau servicii va respecta principiile-cheie stabilite în titlul IX din Reglementarea financiarã aplicabilã bugetului general al Uniunii Europene.
(2) a) Participarea la procedurile de licitaþie trebuie sã fie deschisã ºi pe baze egale pentru
toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul ºi tuturor persoanelor fizice
sau juridice din þãrile beneficiare ISPA ºi din Cipru, Malta ºi Turcia.
Prin urmare, se va cere ofertanþilor sã îºi declare naþionalitatea ºi sã prezinte în sprijinul
acesteia probe normal acceptate de propria legislaþie.Ò
În conformitate cu procedurile de amendare, prezenta scrisoare împreunã cu scrisoarea
Comisiei Europene nr. 104.664 din 14 mai 2002 constituie amendarea oficialã a memorandumurilor
de finanþare prezentate în anexã ºi vor forma parte integrantã a acestor memorandumuri.
A dumneavoastrã,
Hildegard Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonator naþional ISPA
Anexã: Lista memorandumurilor de finanþare pentru care se aplicã noua reglementare.
Copie: Domnului Jonathan Scheele, ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România.
ANEXÃ*)
LISTA

memorandumurilor de finanþare pentru care se aplicã noua reglementare
Ñ ROMÂNIA Ñ

*) Anexa este reprodusã în facsimil.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 288/24.IV.2003

ANEXA Nr. 2*)

COMISIA EUROPEANÃ
DIRECTORATUL GENERAL POLITICÃ REGIONALÃ

Director general
Bruxelles, 14 mai 2002
D(2002) 720300

104.664

Stimatã doamnã ministru Puwak,
Subiect:

Modificarea memorandumurilor de finanþare ISPA, aprobate în perioada 2000Ñ2001
Extinderea participãrii la licitaþiile ISPA ºi pentru Cipru, Malta ºi Turcia
Referitor la: Regulamentul Consiliului nr. 2.500/2001/CE (Regulament privind ajutorul financiar de preaderare în favoarea Turciei, care modificã regulamentele Consiliului
nr. 3.906/1989/CEE, nr. 1.267/1999/CE, nr. 1.268/1999/CE ºi nr. 555/2000/CE)
Regulamentul Consiliului nr. 2.500/2001/CE din data de 17 decembrie 2001 privind ajutorul
financiar de preaderare în favoarea Turciei modificã Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999/CE, în
vederea extinderii participãrii la licitaþiile ISPA ºi pentru Cipru, Malta ºi Turcia. Aceastã reglementare a intrat în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2001.
Articolul 12/3 din Regulamentul Consiliului nr. 2.500/2001/CE modificã Regulamentul
Consiliului nr. 1.267/1999 (Regulamentul ISPA) prin introducerea unui nou paragraf la art. 7, prin
*) Traducere.
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care se extinde participarea la licitaþii ºi contractare a tuturor persoanelor fizice ºi juridice din þãrile
menþionate mai sus, în aceleaºi condiþii care se aplicã persoanelor fizice ºi juridice din þãrile
membre, precum ºi celor din þãrile beneficiare.
Aceastã amendare a regulamentului ISPA se va aplica tuturor mãsurilor deja aprobate pentru a fi finanþate prin intermediul instrumentului financiar de preaderare ISPA, prin intermediul unei
amendãri corespunzãtoare a memorandumurilor de finanþare aprobate în perioada 2000Ñ2001, în
special a celor prezentate în anexa la aceastã scrisoare.
Astfel, pentru implementarea Regulamentului Consiliului CE nr. 2.500/2001, anexa nr. III.1 la
toate memorandumurile de finanþare se va amenda dupã cum urmeazã (noul text este subliniat):
Doamnei Hildegard Puwak,
coordonator naþional ISPA,
ministru
Ministerul Integrãrii Europene
Str. Apolodor nr. 17
RO-71201 Bucureºti 5
”SECÞIUNEA a XI-a
Transparenþa în adjudecarea contractelor

(1) Procedura care trebuie urmatã pentru acordarea contractelor de lucrãri, achiziþii sau
servicii va respecta principiile-cheie stabilite în titlul IX din Reglementarea financiarã aplicabilã
bugetului general al Uniunii Europene.
(2) a) Participarea la procedurile de licitaþie trebuie sã fie deschisã ºi pe baze egale pentru
toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul ºi tuturor persoanelor fizice
sau juridice din þãrile beneficiare ISPA ºi din Cipru, Malta ºi Turcia.
Prin urmare, se va cere ofertanþilor sã îºi declare naþionalitatea ºi sã prezinte în sprijinul
acesteia probe normal acceptate de propria legislaþie.Ò
Comisia ar dori sã primeascã acordul dumneavoastrã scris pânã la data de 14 iunie 2002.
Prezenta scrisoare, precum ºi acordul dumneavoastrã în acest sens constituie amendarea
oficialã a memorandumurilor de finanþare prezentate în anexã. Acestea se vor adãuga la memorandumurile de finanþare ºi vor constitui parte integrantã a acestora.
Licitaþiile pentru care notele de achiziþii publice se vor desfãºura dupã data indicatã mai sus
se vor face în conformitate cu prevederile prezentei amendãri. În absenþa acordului dumneavoastrã, Comisia nu va fi în mãsurã, dupã data menþionatã, sã andoseze contractele rezultate din
aceste licitaþii.
Cu respect,
Guy Crauser
director general
Anexã:

Lista memorandumurilor de finanþare pentru care se aplicã noua reglementare.

În copie la: Delegaþia Comisiei Europene
doamna Daniela Gheorghe Marinescu, RNA
doamna Jeana Buzduga, Oficiul de Plãþi ºi Contractare PHARE
doamna Eugenia Dunca, Administraþia Naþionalã a Drumurilor
domnul Orlando Crãciun, C.F.R.
doamna Liliana Barna, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
domnul Silviu Stoica, Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
ANEXÃ*)
LISTA

memorandumurilor de finanþare pentru care se aplicã noua reglementare
Ñ ROMÂNIA Ñ

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã la memorandumurile de finanþare ISPA, aprobate de Comisia Europeanã
în perioada 2000Ñ2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 2 august 2002
ºi la Bruxelles la 14 mai 2002
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
amendamentelor dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã la memorandumurile de finanþare ISPA, aprobate de Comisia Europeanã în perioada 2000Ñ2001,

convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la
2 august 2002 ºi la Bruxelles la 14 mai 2002, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 234.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 14 august 2001
ºi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanþare convenit între Guvernul României
ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional
DN 5 BucureºtiÑGiurgiu, RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000
ºi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Amendamentul nr. 1 dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, convenit prin
schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 14 august 2001
ºi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã

acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului
naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiu, RomâniaÒ, semnat la
Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la Bruxelles la
23 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 382/2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 aprilie 2003.
Nr. 160.

ANEXA Nr. 1

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL INTEGRÃRII EUROPENE

Nr. 2.322/HP

Bucureºti, 14 august 2001

Stimate domnule Seyler,
În conformitate cu cele menþionate în scrisoarea nr. 2.067/HP din data de 20 iulie, vã
informãm cã au fost îndeplinite toate procedurile interne în vederea extinderii perioadei de
valabilitate pentru urmãtoarele memorandumuri de finanþare ISPA:
¥ Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiu; ºi
¥ Construcþia ºi reabilitarea secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã.
În acest sens suntem în mãsurã sã vã informãm cã în ºedinþa din data de 26 iulie Guvernul
României a aprobat extinderea perioadei pentru memorandumurile de finanþare menþionate anterior.
Totodatã, pentru a considera aceastã procedurã de notificare ca fiind îndeplinitã ºi în conformitate cu memorandumurile de finanþare amendate, partea românã trebuie sã primeascã acordul
scris al Comisiei Europene.
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Cu aceastã ocazie vã mai informãm cã au fost demarate procedurile interne în ceea ce
priveºte aprobarea, în cadrul ºedinþei Guvernului din data de 17 august, a extinderii perioadei de
valabilitate pentru alte 3 memorandumuri de finanþare ISPA (pentru sectorul de mediu Ñ Craiova,
Iaºi ºi Valea Jiului).
Vã mulþumim pentru sprijin ºi cooperare.
A dumneavoastrã,
Hildegard Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonator naþional ISPA
Domnului Jean Marie Seyler,
director,
Directoratul General Politicã Regionalã
Comisia Europeanã
ANEXA Nr. 2*)

COMISIA EUROPEANÃ
DIRECTORATUL GENERAL POLITICÃ REGIONALÃ

Director general
Bruxelles, 30 august 2001
GCD(2001) 720630

107.847

Stimatã doamnã ministru Puwak,
Subiect: Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanþare pentru mãsura ISPA
2000/RO/16/P/PT/002 ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional DN 5 BucureºtiÑ
GiurgiuÒ
Referitor la: Scrisoarea dumneavoastrã datatã 19 iulie 2001
Vã scriu în legãturã cu scrisoarea dumneavoastrã prin care solicitaþi amendarea
Memorandumului de finanþare ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiuÒ.
Respectiva amendare constã în extinderea perioadei de finalizare a Memorandumului de finanþare
ISPA la 30 iunie 2006.
Vã informez pe aceastã cale cã, în ceea ce priveºte extinderea perioadei de finalizare pentru Memorandumul de finanþare 2000/RO/16/P/PT/002, Comisia este de acord cu modificarea
acesteia. Solicitarea dumneavoastrã din data de 19 iulie 2001 împreunã cu acordul meu vor constitui Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanþare 2000/RO/16/P/PT/002, dupã cum
urmeazã:
Textul memorandumului de finanþare:
ARTICOLUL 2
Identificarea mãsurii

Ñ Durata se va citi: ”Data finalizãrii: 30 iunie 2006Ò.
ARTICOLUL 4
Plãþile

Ñ Alineatul (3) se va citi: ”Mãsura descrisã în anexa nr. I ºi plãþile efectuate de beneficiarul
final pentru aceastã mãsurã se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2006.Ò
ARTICOLUL 8
Condiþiile specifice legate de mãsurã

Ñ Alineatul 5 se va citi: ”Un program de întreþinereÉ va acoperi o perioadã de 10 ani
începând cu data de 1 iulie 2006É .Ò
Doamnei Hildegard Puwak,
coordonator naþional ISPA,
ministru
Ministerul Integrãrii Europene
Str. Apolodor nr. 17
RO-71201 Bucureºti 5
Anexa nr. I:
Ñ Punctul 8 ”Planificarea lucrãrilorÒ se va citi: ”ianuarie 2005Ò.
Anexa nr. II:
Ñ Planul de finanþare se amendeazã în conformitate ºi se va citi aºa dupã cum este prezentat în anexã.
Vã rog sã luaþi în considerare faptul cã prezenta modificare a Memorandumului de finanþare
2000/RO/16/P/PT/002 intrã în vigoare la data la care cererea dumneavoastrã a ajuns la serviciile
Comisiei, respectiv 19 iulie 2001.
Cu respect,
Guy Crauser,
director general
Anexã: Planul de finanþare
*) Traducere.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 288/24.IV.2003
ANEXÃ 1)
(Anexa nr. II la memorandumul de finanþare)

AMENDAMENTUL Nr. 1
PLAN DE FINANÞARE REVIZUIT
(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

Titlul mãsurii: ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiuÒ
Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PT/002

1)

Anexa este reprodusã în facsimil.

* De menþionat.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureºti la 14 august 2001
ºi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanþare convenit între Guvernul României
ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului naþional
DN 5 BucureºtiÑGiurgiu, RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000
ºi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea
Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, convenit prin schimb de scrisori semnate la
Bucureºti la 14 august 2001 ºi la Bruxelles la 30 august
2001, la Memorandumul de finanþare convenit între
Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa

financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru
Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Lãrgirea
la 4 benzi a drumului naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiu,
RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la
Bruxelles la 23 octombrie 2000, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 237.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor mãsuri pentru atragerea, pregãtirea ºi stabilizarea tinerilor în cercetare
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30, art. 31 alin. (4), art. 51, art. 58 alin. (3) lit. k) ºi alin. (5), precum
ºi al art. 81 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii asigurã
din bugetul propriu, de la capitolul ”Cercetare ºtiinþificãÒ,
titlul ”Cheltuieli materialeÒ, în limita a 15% din suma destinatã acoperirii cheltuielilor privind manifestãrile tehnicoºtiinþifice, cheltuielile generate de participarea la manifestãri
ºtiinþifice ºi expoziþionale interne ºi internaþionale organizate
de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru tinerii
inventatori cu vârste cuprinse între 16Ñ24 de ani, elevi
sau studenþi, desemnaþi în urma exprimãrii opþiunilor proprii
ºi a evaluãrii fãcute de cãtre Comisia de manifestãri
ºtiinþifice ºi expoziþionale a Colegiului Consultativ pentru
Cercetare-Dezvoltare ºi Inovare al Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii.
(2) Cheltuielile suportate de cãtre Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, potrivit prevederilor alin. (1), nu includ cheltuielile
pentru transport, cazare ºi masã, acestea fiind suportate de
unitãþile transmiþãtoare, conform reglementãrilor în vigoare.
Art. 2. Ñ (1) Pentru promovarea participãrii tinerilor
absolvenþi din promoþia anului anterior ºi a anului în curs,
precum ºi a studenþilor din ultimii doi ani de studii la activitãþile de cercetare finanþate din fonduri publice, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii acordã bonificaþii sub formã de punctaj suplimentar la evaluarea propunerilor de proiecte din
Planul naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare ºi din
sistemul de granturi pentru cercetare ºtiinþificã.
(2) Bonificaþiile prevãzute la alin. (1) se acordã pentru
propunerile de proiecte de cercetare-dezvoltare care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
a) unitatea de cercetare-dezvoltare conducãtoare a proiectului prezintã o declaraþie privind numãrul tinerilor absolvenþi ºi al studenþilor angajaþi în colectivul de lucru care va
realiza proiectul;
b) predarea, în termen de douã luni de la semnarea
contractului de realizare a temei, a documentelor doveditoare cu privire la numãrul de tineri absolvenþi ºi de studenþi angajaþi; în cazul în care declaraþia prevãzutã la
lit. a) nu corespunde acestor documente, contractul de realizare a temei se reziliazã;
c) unitatea de cercetare-dezvoltare conducãtoare a proiectului are obligaþia menþinerii tinerilor angajaþi în activitatea
de cercetare-dezvoltare, conform alin. (1), o perioadã de
minimum 5 ani, cu acordul acestora ºi cu respectarea
reglementãrilor în vigoare.
(3) Punctajul suplimentar acordat ca bonificaþie, conform
alin. (2), reprezintã 10% din punctajul obþinut în urma
evaluãrii propunerii de proiect, pentru primul tânãr angajat,
ºi câte 2% din acelaºi punctaj, pentru fiecare dintre
urmãtorii tineri angajaþi.
Art. 3. Ñ (1) Pentru stabilizarea în domeniul cercetãrii a
tinerilor cercetãtori de pânã la 35 de ani, beneficiari ai unei
burse internaþionale sau acordate de Uniunea Europeanã,
în baza acordurilor internaþionale în domeniu semnate de
România, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii acordã cu

prioritate, pe o perioadã de 2 ani de la întoarcerea în þarã,
granturi de cercetare în vederea reintegrãrii, în funcþie de
îndeplinirea unor criterii prestabilite.
(2) Granturile de cercetare prevãzute la alin. (1) se
acordã cu condiþia încheierii în prealabil a unor contracte
între:
a) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi unitatea sau institutul de cercetare-dezvoltare la care este angajat tânãrul în
cauzã, din care sã rezulte:
Ñ obligaþia menþinerii tânãrului în institut minimum 5 ani
de la întoarcerea în þarã;
Ñ obligativitatea ca Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii sã
asigure tânãrului în cauzã, pe o perioadã de 2 ani, un
grant de cercetare conform prevederilor alin. (1);
b) unitatea sau institutul de cercetare-dezvoltare ºi
tânãrul în cauzã, din care sã rezulte:
Ñ obligativitatea menþinerii în unitate a tânãrului minimum 5 ani ºi asigurarea cel puþin a salariului de încadrare;
Ñ obligativitatea tânãrului în cauzã de a se întoarce în
þarã, la institutul de la care a plecat la bursã în strãinãtate.
(3) Granturile de cercetare acordate potrivit alin. (1) nu
pot depãºi 30% din suma alocatã anual în bugetul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii cu aceastã destinaþie.
(4) Analiza îndeplinirii prevederilor alin. (1)Ñ(3), în vederea acordãrii grantului de cercetare, se face prin comisia
de specialitate a Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare ºi Inovare.
Art. 4. Ñ (1) Tinerii cu pregãtire profesionalã deosebitã
acumulatã prin stagii de formare în strãinãtate pot fi sprijiniþi financiar de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru
realizarea unor proiecte de valorificare ºi transfer tehnologic
în economie al rezultatelor cercetãrii obþinute în domenii
tehnologice de vârf.
(2) Pentru promovarea activitãþii de transfer tehnologic,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii poate susþine finanþarea
proiectelor prevãzute la alin. (1), în limita a 30% din suma
alocatã anual în bugetul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
cu aceastã destinaþie.
(3) Transferul rezultatelor cercetãrii la un agent economic, realizat de tinerii prevãzuþi la alin. (1), se face prin
încheierea unui contract de intermediere între unitatea de
cercetare-dezvoltare ºi agentul economic.
(4) În baza contractului de intermediere prevãzut la
alin. (3), unitatea de cercetare-dezvoltare acordã tânãrului
în cauzã o sumã de pânã la 5% din valoarea negociatã
pentru transferul rezultatului cercetãrii, inclusã în contractul
de intermediere, dupã încasarea contravalorii acestui contract, în termen de 15 zile.
(5) Transferul rezultatelor cercetãrii, realizat conform prevederilor alin. (3), se efectueazã cu condiþia ca în contractul de intermediere sã existe clauze asigurãtorii privind
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confidenþialitatea, proprietatea industrialã ºi neînstrãinarea
rezultatelor cercetãrii preluate, precum ºi obligaþia aplicãrii.
(6) Analiza îndeplinirii prevederilor alin. (1)Ñ(5) se face
prin comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru
Cercetare-Dezvoltare ºi Inovare.
Art. 5. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii poate încredinþa rezultatele unor cercetãri cu titlu gratuit, pe bazã de
contract, tinerilor de pânã la 35 de ani care au firme
proprii, condiþionat de dezvoltarea afacerii de cãtre aceºtia
în maximum 9 luni ºi de interzicerea înstrãinãrii rezultatului
cercetãrii.
Art. 6. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii poate suporta
din bugetul propriu, de la titlul ”TransferuriÒ, în limita a
10% din suma alocatã finanþãrii proiectelor de valorificare
ºi transfer tehnologic, o parte din costurile pentru aplicarea
unor rezultate ale cercetãrii, cu caracter inovativ, promovate
de tineri de pânã la 35 de ani, prin firmele proprii, care
reprezintã cofinanþarea cu o sumã de pânã la 20% a

cheltuielilor totale aferente aplicãrii rezultatelor activitãþii de
cercetare, pe baza unui plan de afaceri avizat de comisia
de specialitate a Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare ºi Inovare.
Art. 7. Ñ Pentru atragerea cãtre activitatea de cercetare a studenþilor, se acordã acestora urmãtoarele drepturi:
a) de a fi angajaþi în cadrul unitãþilor sau institutelor de
cercetare-dezvoltare, pentru a desfãºura activitate de cercetare în cadrul proiectelor finanþate din fonduri publice;
b) de a utiliza proiectele de cercetare, finanþate din fonduri publice, la realizarea cãrora participã, pentru elaborarea lucrãrii de licenþã.
Art. 8. Ñ În aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, prin Reþeaua Naþionalã de
Calculatoare, va crea un sistem informatizat interactiv,
actualizat lunar, între tinerii absolvenþi/studenþii care doresc
sã participe la activitãþi de cercetare ºi unitãþile de
cercetare-dezvoltare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul delegat la Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii pentru activitatea de cercetare,
ªerban Constantin Valeca
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 10 aprilie 2003.
Nr. 442.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind promovarea producþiei de energie electricã din surse regenerabile de energie
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi având în vedere prevederile art. 69 ºi 70 din Acordul european instituind o
asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre stabileºte cadrul legal necesar promovãrii programului de creºtere a contribuþiei surselor regenerabile de energie la producþia de energie
electricã, avându-se în vedere actualul potenþial de exploatare a acestor surse de energie.
Art. 2. Ñ (1) În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) surse regenerabile de energie Ñ surse regenerabile
de energie nefosile, cum sunt: eolianã, solarã, geotermalã,
a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deºeurilor, denumit ºi gaz de depozit, gaz de
fermentare a nãmolurilor din instalaþiile de epurare a apelor
uzate ºi biogaz;
b) biomasa Ñ fracþiunea biodegradabilã a produselor,
deºeurilor ºi reziduurilor din agriculturã, inclusiv substanþele

vegetale ºi animale, silviculturã ºi industriile conexe, precum ºi fracþiunea biodegradabilã a deºeurilor industriale ºi
urbane;
c) energie electricã produsã din surse regenerabile de
energie Ñ energia electricã produsã de centrale care utilizeazã numai surse regenerabile de energie, precum ºi proporþia de energie electricã produsã din surse regenerabile
de energie în centrale hibride care utilizeazã ºi surse convenþionale de energie, incluzând energia electricã consumatã de sistemele de stocare a purtãtorilor de energie
convenþionalã ºi excluzând energia electricã obþinutã din
aceste sisteme;
d) consum de energie electricã Ñ consumul brut de
energie electricã, calculat astfel: producþia naþionalã de
energie electricã, inclusiv cea produsã de autoproducãtori,
la care se adaugã importurile ºi se scad exporturile;
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e) garanþia de origine Ñ documentul care:
1. specificã sursa de energie din care a fost produsã
energia electricã, cu indicarea datei ºi a locurilor de producþie, iar în cazul centralelor hidroelectrice, ºi cu indicarea
puterii instalate a acestora;
2. permite producãtorilor de energie electricã din surse
regenerabile de energie sã demonstreze cã energia electricã pe care o vând este produsã din surse regenerabile
de energie;
f) acces la reþea Ñ dreptul agenþilor economici care produc ºi/sau furnizeazã energie electricã, precum ºi al consumatorilor de energie electricã de a se racorda ºi de a
folosi, în condiþiile legii, reþelele de transport ºi distribuþie;
g) operator de reþea Ñ dupã caz, operatorul de transport sau de distribuþie;
h) operator al sistemului de distribuþie Ñ persoana juridicã, titularã a unei licenþe de distribuþie, care deþine,
exploateazã, întreþine, modernizeazã ºi dezvoltã reþeaua
electricã de distribuþie;
i) operator de transport Ñ persoana juridicã, titularã a
unei licenþe de operator de transport, care deþine, exploateazã, întreþine, modernizeazã ºi dezvoltã reþeaua electricã
de transport;
j) producãtor de energie electricã Ñ acea persoanã fizicã
autorizatã sau acea persoanã juridicã având ca specific
activitatea de producere a energiei electrice;
k) autoproducãtor de energie electricã Ñ persoana fizicã
sau juridicã ce produce energie electricã în principal pentru
consum propriu.
(2) Deºeurile menþionate în definiþia biomasei prevãzutã
la alin. (1) lit. b) sunt definite în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deºeurilor, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001.
CAPITOLUL II
Obiectivul naþional pentru promovarea surselor
regenerabile de energie
Art. 3. Ñ (1) Promovarea producerii ºi consumului de
energie electricã produsã din surse regenerabile de energie, inclusiv de centralele hidro- mari, constituie un obiectiv
de interes naþional.
(2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naþional brut de energie
electricã urmeazã sã ajungã la 30% pânã în anul 2010.
(3) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naþional brut de energie
electricã urmeazã sã ajungã la 11% pânã în anul 2010.
Art. 4. Ñ (1) Ministerul Industriei ºi Resurselor, în colaborare cu Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei,
elaboreazã în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri un program vizând mãsurile existente ºi
planificate pentru realizarea obiectivului prevãzut la art. 3
alin. (1).
(2) Programul prevãzut la alin. (1) se aprobã prin
hotãrâre a Guvernului, se actualizeazã o datã la 5 ani ºi
cuprinde inclusiv mãsuri pentru stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
(3) Programul de mãsuri prevãzut la alin. (1) se elaboreazã în concordanþã cu angajamentele naþionale asumate
de România prin Protocolul de la Kyoto la Convenþia-cadru
a Naþiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice, ratificat
prin Legea nr. 3/2001.
Art. 5. Ñ (1) Ministerul Industriei ºi Resurselor, în
colaborare cu Agenþia Românã pentru Conservarea
Energiei, elaboreazã ºi publicã, în termen de 2 ani de la
data publicãrii programului prevãzut la art. 4 alin. (1),
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primul raport privind realizarea obiectivului prevãzut la
art. 3 alin. (1), þinând cont, în principal, de factorii climatici
care pot afecta atingerea acestuia ºi care indicã compatibilitatea mãsurilor luate cu angajamentele României privind
schimbãrile climatice.
(2) Raportul elaborat conform prevederilor alin. (1) se
actualizeazã o datã la 2 ani.
CAPITOLUL III
Garanþia de origine a energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie
Art. 6. Ñ (1) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Energiei va elabora, pe baza unor criterii obiective, transparente ºi nediscriminatorii, regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie.
(2) Regulamentul prevãzut la alin. (1) va fi supus
aprobãrii Guvernului de cãtre Ministerul Industriei ºi
Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri.
(3) Garanþiile de origine se emit ca rãspuns la o cerere
adresatã de un producãtor de energie electricã produsã din
surse regenerabile de energie.
(4) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei elaboreazã ºi pune în aplicare regulamentul de
supraveghere a emiterii garanþiilor de origine care sã asigure corectitudinea ºi credibilitatea acestora. Totodatã, va
comunica Ministerului Industriei ºi Resurselor mãsurile luate
pentru a asigura fiabilitatea sistemului de garantare în
vederea includerii în raportul prevãzut la art. 5 alin. (1).
(5) Garanþiile de origine supuse mecanismelor de supraveghere în statele membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute pe teritoriul României pe bazã de reciprocitate.
Orice refuz de recunoaºtere a garanþiei de origine, în special din motive ce þin de prevenirea fraudelor, trebuie sã
se bazeze pe criterii obiective, transparente ºi nediscriminatorii.
CAPITOLUL IV
Proceduri administrative
Art. 7. Ñ (1) Autoritãþile competente evalueazã cadrul
de reglementare din sfera de responsabilitate aplicabilã
activitãþii de producere de energie electricã din surse regenerabile de energie ºi, dupã caz, efectueazã sau propun
modificãri în vederea:
a) reducerii barierelor de reglementare ºi a altor bariere
în calea creºterii producþiei de energie electricã din surse
regenerabile de energie;
b) simplificãrii ºi accelerãrii procedurilor de autorizare;
c) asigurãrii obiectivitãþii, transparenþei ºi caracterului
nediscriminatoriu al regulilor de autorizare, precum ºi
corelãrii cu specificul diverselor tehnologii care utilizeazã
surse regenerabile de energie.
(2) Autoritãþile competente au obligaþia sã furnizeze
Ministerului Industriei ºi Resurselor rezultatele evaluãrilor
prevãzute la alin. (1).
(3) Ministerul Industriei ºi Resurselor elaboreazã un
raport privind rezultatul evaluãrilor prevãzute la alin. (1), în
termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei
hotãrâri.
(4) Raportul prevãzut la alin. (3) va include, de asemenea, o evaluare privind:
a) coordonarea între autoritãþile competente în privinþa
termenelor limitã de înregistrare ºi soluþionare a cererilor
de autorizare;
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b) oportunitatea elaborãrii unor ghiduri pentru autorizare
ºi a unei proceduri de programare rapidã a producãtorilor
de energie electricã din surse regenerabile de energie, în
vederea autorizãrii;
c) desemnarea autoritãþilor care acþioneazã ca mediatori
în disputele dintre autoritãþile responsabile pentru emiterea
autorizaþiilor ºi solicitanþii de autorizaþii.
CAPITOLUL V
Accesul la reþea
Art. 8. Ñ (1) Operatorii de reþea, fãrã sã pericliteze fiabilitatea ºi siguranþa reþelelor, sunt obligaþi sã garanteze
transportul ºi distribuþia energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie.
(2) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei prevede, prin reguli de funcþionare a pieþei de
energie electricã, preluarea cu prioritate ºi comercializarea
energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în mãsura în care funcþionarea Sistemului energetic
naþional permite aceasta.
(3) Racordarea la reþelele electrice a producãtorilor de
energie electricã din surse regenerabile de energie se
efectueazã în conformitate cu prevederile Regulamentului
privind racordarea utilizatorilor la reþelele electrice de interes public.
(4) Regulamentul prevãzut la alin. (3) se elaboreazã de
cãtre Ministerul Industriei ºi Resurselor, în caloborare cu
Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei, ºi va cuprinde:
a) obligaþia operatorilor de reþea de a oferi o estimare
cuprinzãtoare ºi detaliatã a costurilor asociate racordãrii
oricãrui nou producãtor care doreºte sã se racordeze
la reþea;

b) mecanismul de repartizare a costurilor aferente
racordãrii la reþea ºi întãririi reþelei între toþi producãtorii
care beneficiazã de aceste investiþii;
c) reguli concurenþiale de executare a lucrãrilor de
racordare la reþea.
(5) Mecanismul de repartizare a costurilor, prevãzut la
alin. (4) lit. b), se bazeazã pe criterii obiective, transparente ºi nediscriminatorii ºi þine cont de beneficiile rezultate
ca urmare a racordãrii la reþea, pentru utilizatorul iniþial,
pentru utilizatorii ulteriori ai racordãrii, precum ºi pentru
operatorii de reþea.
(6) Regulamentul prevãzut la alin. (3) va fi supus
aprobãrii Guvernului de cãtre Ministerul Industriei ºi
Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei hotãrâri.
(7) Tarifele de transport ºi distribuþie sunt nediscriminatorii între energia electricã produsã din surse regenerabile
de energie ºi cea produsã din surse convenþionale de
energie, inclusiv în cazul energiei electrice din surse regenerabile de energie, produsã în zone izolate, cum ar fi
zonele cu o densitate scãzutã a populaþiei.
(8) În raportul prevãzut la art. 7 alin. (3), Ministerul
Industriei ºi Resurselor va evidenþia mãsurile necesare pentru a facilita accesul la reþea a energiei electrice produse
din surse regenerabile de energie, inclusiv o analizã privind
fezabilitatea introducerii contorizãrii în dublu sens.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 9. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare
la 12 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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