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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea ºi completarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 171/2000

privind plata unor sume reprezentând restituirea taxei pe valoarea adãugatã
în contul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureºti

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Articolul 1 din Hotãrârea Guvernului
nr. 171/2000 privind plata unor sume reprezentând restituirea
taxei pe valoarea adãugatã în contul Ambasadei Republicii
Federale Germania la Bucureºti, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000, se modi-
ficã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
�Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã restituie din

încasãrile de la bugetul de stat din taxa pe valoarea

adãugatã echivalentul în lei al sumei de 64.360 DM în con-
tul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureºti.Ò

2. Dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu
urmãtorul cuprins:

�Echivalarea în mãrci a taxei pe valoarea adãugatã afe-
rente bunurilor ºi serviciilor pentru care, potrivit legii, se
aplicã cota zero se face la cursul de schimb în vigoare la
data efectuãrii achiziþiilor.Ò

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanþelor,
Bucureºti, 20 decembrie 2000. Valentin Lazea,
Nr. 1.349. secretar de stat



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea amendamentelor, convenite la Washington la 22 septembrie 2000

ºi la Bucureºti la 12 octombrie 2000 între Guvernului României ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România

ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare cu privire la reforma
învãþãmântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1994 pen-

tru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare cu privire

la reforma învãþãmântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 7/8.I.20012

Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentele convenite,

prin schimb de scrisori, la Washington la 22 septembrie

2000 ºi la Bucureºti la 12 octombrie 2000 între Guvernul

României, prin Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã

pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, la Acordul de împrumut

dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie

ºi Dezvoltare cu privire la reforma învãþãmântului preuniver-

sitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, dupã cum

urmeazã:

1. Paragraful 1 din anexa nr. 1 �Tragerea sumelor
împrumutuluiÒ la acordul de împrumut se modificã ºi va
avea cuprinsul prezentat în anexa nr. I la prezenta
hotãrâre.

2. Litera c) a paragrafului 2 din anexa nr. 1 �Tragerea
sumelor împrumutuluiÒ la acordul de împrumut se modi-
ficã ºi va avea urmãtorul cuprins:

�c) termenul costuri operaþionale suplimentare înseamnã

costurile, altele decât salariile legate de administrarea pro-

iectului, incluzând bunuri, alte materiale consumabile, asis-

tenþã pentru diseminarea materialelor aferente proiectului,

poºtã, telefon ºi cheltuieli administrative, precum ºi costuri

pentru: audit, desfãºurarea sistemului de evaluare (materi-

ale ºi transport, onorarii ºi diurnã pentru operatori), confe-

rinþe, ateliere de lucru, transport ºi diurnã pentru

participanþii la programele de pregãtire ºi onorarii pentru

formatorii locali.Ò

3. Se introduce subparagraful (8) în cadrul pãrþii A din
anexa nr. 2 �Descrierea proiectuluiÒ la acordul de împru-
mut, care va avea urmãtorul cuprins:

�(8) a) Dezvoltarea ºi realizarea unui program-pilot de

învãþãmânt rural; b) furnizarea de materiale didactice de

bazã, echipamente pentru pregãtirea activitãþii de

învãþãmânt ºi mobilier pentru ºcoli rurale din 7 judeþe-pilot;

c) pregãtirea de studii pentru evaluarea impactului proiectu-

lui asupra activitãþii de învãþãmânt în ºcolile rurale; ºi d)

pregãtirea personalului din ºcolile rurale în asociere cu acti-

vitãþile descrise în cadrul pãrþilor A(2) ºi B(2) din aceastã

anexã.Ò

4. Data de finalizare a proiectului, menþionatã în anexa

nr. 2 �Descrierea proiectuluiÒ la acordul de împrumut, se

înlocuieºte cu data de 31 martie 2001.

5. Se completeazã paragraful 1 din cadrul pãrþii A

�Licitaþia competitivã internaþionalãÒ, secþiunea I, din

anexa nr. 4 �Achiziþionare ºi servicii de consultanþãÒ la

acordul de împrumut cu urmãtorul text:

�Contractele pentru bunuri procurate dupã 30 iunie 2000

vor fi adjudecate în concordanþã cu procedurile cores-

punzãtoare cu cele prezentate în secþiunile II ºi III din

Ghidurile privind achiziþiile în cadrul creditelor IDA ºi împru-

muturilor BIRD, publicate de Bancã în ianuarie 1995, revi-

zuite în ianuarie ºi august 1996, septembrie 1997 ºi

ianuarie 1999 (Ghidurile revizuite).Ò

6. Paragraful 3 din partea C �Alte proceduri de

achiziþiiÒ, secþiunea I, din anexa nr. 4 �Achiziþionare ºi ser-

vicii de consultanþãÒ la acordul de împrumut se modificã ºi

va avea urmãtorul cuprins:

�3. Bunurile sau grupurile de bunuri estimate sã coste

echivalentul a 50.000 $ sau mai puþin pe contract, pânã la

o sumã totalã echivalentã cu 900.000 $, pot fi procurate

prin contracte adjudecate pe baza comparãrii cotaþiilor de

preþ obþinute de la cel puþin 3 furnizori calificaþi, eligibili

conform Ghidurilor revizuite, potrivit procedurilor acceptabile

Bãncii.Ò



7. Secþiunea II �Angajarea consultanþilorÒ din anexa
nr. 4 �Achiziþionare ºi servicii de consultanþãÒ la acordul

de împrumut se modificã ºi va avea cuprinsul prezentat în
anexa nr. II la prezenta hotãrâre.
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PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,

Valentin Lazea,
secretar de stat

p. Ministrul educaþiei naþionale,
Adrian Gorun,
secretar de stat

p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministru de stat,

preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,

Mircea Ciumara

Bucureºti, 20 decembrie 2000.
Nr. 1.352.

ANEXA Nr. I

T R A G E R E A  S U M E L O R  Î M P R U M U T U L U I

�1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de elemente care vor fi finanþate din sumele
împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie ºi procentul de cheltuieli
pentru elementele care urmeazã sã fie finanþate în cadrul fiecãrei categorii:

Suma alocatã %
din împrumut din

Categoria (exprimatã cheltuielile
în echivalent care urmeazã

dolari sã fie finanþate

(1) Bunuri 38.191.581 100% cheltuieli externe
100% cheltuieli locale

a) Pentru partea A(5) a proiectului 500.000 (franco-uzina) ºi 95% cheltuieli 
b) Pentru celelalte pãrþi ale proiectului 26.201.581 locale pentru alte articole 
c) Pentru partea A(8) a proiectului 11.490.000 procurate local

(2) Servicii de consultanþã, studii, 10.132.204 100%
cercetare ºi pregãtire
a) Pentru partea A(5) a proiectului 1.778.000
b) Pentru celelalte pãrþi ale proiectului 8.319.204
c) Pentru partea A(8) a proiectului 35.000

(3) Costuri operaþionale suplimentare 1.676.215 100%

(4) Nealocate 0

TOTAL: 50.000.000Ò



ANEXA Nr. II 

ACHIZIÞIONARE ªI SERVICII DE CONSULTANÞÃ 
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�SECÞIUNEA II 
Angajarea consultanþilor 

Partea A Ñ Generalitãþi 
Serviciile de consultanþã vor fi achiziþionate în cadrul

contractelor adjudecate consultanþilor ale cãror calificãri,
experienþã, termeni ºi condiþii de angajare vor fi
satisfãcãtoare pentru Bancã. Aceºti consultanþi vor fi
selectaþi în concordanþã cu principiile ºi procedurile
satisfãcãtoare pentru Bancã, pe baza Ghidurilor pentru utili-
zarea consultanþilor de cãtre împrumutaþii Bãncii Mondiale
ºi de Banca Mondialã ca agenþie executorie, publicate de
Bancã în august 1981 (Ghidurile consultanþilor). Pentru sar-
cini complexe ºi de duratã Împrumutatul va angaja aseme-
nea consultanþi în cadrul contractelor, utilizând forma
standard de contract pentru serviciile de consultanþã, publi-
catã de Bancã, cu acele modificãri care vor fi agreate de
Bancã. Dacã nu au fost publicate documente relevante de
contract standard, Împrumutatul va utiliza alte forme stan-
dard agreate de Bancã. Contractele pentru serviciile de
consultanþã achiziþionate dupã 30 iunie 2000 vor fi adjude-
cate în concordanþã cu prevederile Introducerii ºi secþiunii IV
din Ghidurile pentru selectarea ºi angajarea consultanþilor
de cãtre împrumutaþii Bãncii Mondiale, publicate de Bancã
în ianuarie 1997, revizuite în septembrie 1997 ºi în ianuarie
1999 (Ghidurile revizuite ale consultanþilor), ºi cu urmãtoa-
rele prevederi ale prezentei secþiuni. 

Partea B Ñ Selecþia pe baza calitãþii ºi costului 
Cu excepþia celor prevãzute în partea C din aceastã

secþiune, serviciile de consultanþã achiziþionate dupã 
30 iunie 2000 vor fi procurate în cadrul contractelor adju-
decate în conformitate cu prevederile secþiunii II din
Ghidurile revizuite ale consultanþilor, ale paragrafului 3 din

anexa nr. 1 ºi anexa nr. 2 la acestea, precum ºi cu pre-
vederile paragrafelor 3.13Ñ3.18 din acestea, aplicabile
selecþiei consultanþilor pe bazã de calitate ºi cost. 

Partea C Ñ Alte proceduri pentru selecþia consultanþilor 
1. Selecþia pe baza calificãrii consultanþilor 
Serviciile pentru pregãtirea studiilor de impact pentru

dezvoltare ruralã, dezvoltare curriculum ºi pregãtire profe-
sori, formula de finanþare ºi pregãtire a profesorilor pânã la
o sumã totalã la echivalentul a 350.000 $ vor fi
achiziþionate în cadrul contractelor adjudecate în conformi-
tate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidurile revizuite
ale consultanþilor. 

2. Selecþia pe baza costului minim 
Serviciile pentru audit estimate sã coste pânã la o sumã

totalã ce nu depãºeºte echivalentul a 40.000 $ pot fi
achiziþionate în cadrul contractelor adjudecate în conformi-
tate cu prevederile paragrafelor 3.1 ºi 3.6 din Ghidurile
revizuite ale consultanþilor. 

Partea D Ñ Analiza de cãtre Bancã a deciziilor de achiziþie
Independent de prevederile pãrþii A din aceastã

secþiune, prevederile Ghidurilor consultanþilor care solicitã
analiza anterioarã a Bãncii sau aprobãri ale bugetelor, liste
scurte, selecþia procedurilor, scrisori de invitaþie, oferte,
rapoarte de evaluare ºi contracte nu se vor aplica la con-
tractele estimate sã coste mai puþin de 100.000 $ echiva-
lent fiecare. Totuºi aceastã excepþie de la revizia anterioarã
a Bãncii nu se va aplica la termenii de referinþã pentru
acele contracte ºi nici la angajarea persoanelor fizice, la
selecþia de firme din sursã unicã, la sarcini de o naturã
specialã, determinate de Bancã în mod rezonabil, pentru
amendamente de contracte care se ridicã la echivalentul a
100.000 $ sau mai mult ºi la 20 de contracte pentru
partea A(5) din proiect, selectate pentru reanalizare de
cãtre Bancã.Ò 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

H O T Ã R Â R E  
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului

nr. 523/1999 privind interdicþia de a intra pe teritoriul României
a unor persoane provenind din Republica Federalã Iugoslavia 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. 

Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 523/1999 privind
interdicþia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din
Republica Federalã Iugoslavia, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 326 din 9 iulie 1999,  cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi
se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre. 

PRIM-MINISTRU  
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe, 
Eugen Dijmãrescu, 
secretar de stat 

Ministru de interne, 
Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul apãrãrii naþionale, 
Bucureºti, 20 decembrie 2000. Ioan Mircea Plângu, 
Nr. 1.360. secretar de stat 



ANEXÃ

L I S T A  

cuprinzând persoanele a cãror intrare pe teritoriul României este interzisã 

Milosevic Slobodan fostul Preºedinte al Republicii Federale Iugoslavia 

Familia Milosevic
Gajic-Milosevic Milica norã 
Markovic Mirjana soþie 
Milosevic Borislav frate 
Milosevic Marija fiicã 
Milosevic Marko fiu 

Guvernul Republicii Federale Iugoslavia la 9 octombrie 2000
Aleksic Milutin directorul Serviciului administrativ al Guvernului Federal 
Aleksov Ivan ºef de cabinet al ministrului federal al telecomunicaþiilor 
Andrejevic Goran ºef de cabinet al ministrului federal al comunicaþiilor 
Antic Bozidar ministru adjunct, Ministerul Comerþului Exterior 
Bogdanovic Miodrag ºef de cabinet al ministrului federal al transportului 
Bogdanovic Radmilo ºef al Comitetului pentru Securitate al Parlamentului Federal,

nãscut la 7 octombrie 1934, paºaport diplomatic nr. 016504 
Bulatovic Gordana ministru federal adjunct pentru refugiaþi, persoane dislocate ºi

ajutor umanitar 
Crni Branko consilier principal în Ministerul de Interne 
Djokic Nenad fost membru al guvernului 
Dragas Mirjana ministru adjunct, Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Securitãþii

Sociale 
Drobnjakovic Dejan ministrul transporturilor, nãscut la 6 noiembrie 1933 
Eric Milovan ministrul comerþului interior 
Filipovic Rade fost membru al guvernului 
Gojkovic Maja viceprim-ministru, nãscut la 22 mai 1963, paºaport diplomatic

nr. 015947 
Jankovic Nikola ºef de cabinet al ministrului federal al economiei 
Jevtic Milan, general-maior ºeful Administraþiei, Ministerul Apãrãrii 
Jojic Petar ministrul justiþiei 
Jovanovic Perisa secretar federal pentru legislaþie, nãscutã în 1946 
Karaicic Zoran ºef de cabinet, Ministerul Transporturilor, nãscut la 23 noiem-

brie 1950 
Kljajic Zoran ministru federal adjunct pentru dezvoltare, ºtiinþã ºi mediu 
Knezevic Zoran fost membru al guvernului 
Korac Maksim ºef de cabinet, Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Securitãþii

Sociale, nãscut la 26 mai 1949 
Kostic Jugoslav ministru fãrã portofoliu 
Kovac Miodrag ministrul muncii, sãnãtãþii ºi securitãþii sociale, nãscut la

31 iulie 1948
Latinovic Dusan ministru adjunct, Ministerul Justiþiei
Lazic Zoran secretar, Ministerul Federal pentru Comerþ Exterior
Levovic Zlatko ºef de cabinet al ministrului federal al agriculturii
Lilic Zoran viceprim-ministru, nãscut la 27 august 1953, paºaport diplo-

matic nr. 015043
Marjanovic Predrag ministru federal adjunct de finanþe
Markicevic Slavenko ministru adjunct, Ministerul Telecomunicaþiilor
Markovic Dragan ministru fãrã portofoliu
Markovic Ivan ministrul telecomunicaþiilor
Markovic Milisav ministru adjunct, Ministerul de Interne
Matic Goran ministru fãrã portofoliu ºi secretar al Secretariatului pentru

Informaþii, nãscut la 6 iunie 1959, paºaport diplomatic
nr. 018221

Nikolic Tomislav viceprim-ministru, nãscut la 15 februarie 1952
Nogo Sreto secretar, Ministerul Federal al Comunicaþiilor
Novakovic Zoran ministru adjunct, Ministerul Afacerilor Externe
Ognjanovic Vuk ministru fãrã portofoliu, nãscut la 29 octombrie 1939, paºaport

diplomatic nr. 016894
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