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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea 

programelor naționale de sănătate în anul 2008

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru

aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din

31 martie 2008, se modifică și se completează după cum

urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (16) se introduce un nou

alineat, alineatul (16

1

), cu următorul cuprins:

„(16

1

) Tehnica de calcul necesară derulării Programului

național privind evaluarea stării de sănătate a populației în

asistența medicală primară în cadrul cabinetelor de medicină de

familie aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară

proprie se asigură prin transfer, fără plată, de la Ministerul Sănătății

Publice, prin Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea

Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății, la

direcțiile medicale aparținând acestor instituții. Procedura de

distribuire și gestionare a tehnicii de calcul se realizează potrivit

metodologiei elaborate de Ministerul Sănătății Publice.”

2. La litera A din anexă „Programe naționale de sănătate de

evaluare, profilactice și cu scop curativ finanțate din bugetul

ministerului sănătății publice”, punctul I al titlului „Necesar

resurse” se modifică și va avea următorul cuprins:

„I. Pentru realizarea programelor naționale de sănătate în

anul 2008:

1. Buget de stat: total — 346.810 mii lei, din care: 

a) bunuri și servicii: 118.060 mii lei; 

b) transferuri: 228.750 mii lei, din care:

— transferuri FNUASS: 147.000 mii lei.
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

București, 4 iunie 2008.

Nr. 601.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public 

al statului și aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și

regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Valoarea de inventar a unor bunuri imobile,

înscrise în domeniul public al statului și aflate în administrarea

Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin

Administrația Națională a Rezervelor de Stat, unități teritoriale

subordonate, se modifică potrivit anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David

p. Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Cătălin Doica

secretar de stat

București, 4 iunie 2008.

Nr. 603.

ANEXĂ

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin Administrația

Națională a Rezervelor de Stat — unități teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează

Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 97.194

Clădire

95/8

Județul Sălaj 49.893 PV nr. 611/11.09.2007 În administrare Imobil

MEF 97.212

Construcție

95/27

Județul Sălaj 249.504 PV nr. 920/11.12.2007 În administrare Imobil

MEF 100.039

Teren

95/45

Județul Sălaj 3.185.209 PV nr. 849/19.11.2007 În administrare Imobil

2. Venituri proprii: total — 1.303.304 mii lei, din care:

a) bunuri și servicii: 83.440 mii lei;

b) transferuri: 1.219.864 mii lei

— transferuri FNUASS: 1.091.364 mii lei.”

3. La litera B din anexă „Programe naționale de sănătate de

evaluare, profilactice și cu scop curativ finanțate din bugetul

Fondului național unic de asigurări de sănătate”, titlul „Necesar

resurse” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Bugetul FNUASS: 2.103.417 mii lei, din care:

— transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice:

1.238.364 mii lei.”
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Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 97.231

Clădire

130/2

Județul Vâlcea 20.003 PV nr. 1.701/20.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.232

Clădire

130/3

Județul Vâlcea 20.003 PV nr. 1.701/20.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.233

Clădire

130/4

Județul Vâlcea 20.003 PV nr. 1.701/20.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.234

Clădire

130/5

Județul Vâlcea 20.003 PV nr. 1.701/20.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.235

Clădire

130/6

Județul Vâlcea 20.003 PV nr. 1.701/20.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.326

Construcție

130/96

Județul Vâlcea 1.353.555 PV nr. 1.702/20.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.336

Clădire

130/106

Județul Vâlcea 248.074 PV nr. 1.249/10.09.2007

PV nr. 1.302/20.09.2007

În administrare Imobil

MEF 97.329

Teren

130/99

Județul Vâlcea 1.799.580 PV nr. 1.586/22.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.356

Construcție

135/13

Județul Vâlcea 117.679 PV nr. 582/18.05.2007 În administrare Imobil

MEF 97.409

Construcție

135/66

Județul Vâlcea 1.281.544 PV nr. 1.015/27.09.2007 În administrare Imobil

MEF 97.411

Teren

135/68

Județul Vâlcea 2.374.315 PV nr. FN/26.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.435

Clădire

140/47

Județul Buzău 8.908.945 PV nr. 2891/27.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.500

Construcție

140/88

Județul Buzău 1.210.189 PV nr. 2.802/18.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.506

Construcție

140/94

Județul Buzău 944.379 PV nr. 2.791/17.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.509

Teren

140/97

Județul Buzău 2.281.947 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil



Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 97.510

Teren

140/98

Județul Buzău 97.391 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.511

Teren

140/99

Județul Buzău 25.251 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.512

Teren

140/100

Județul Buzău 646 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.513

Teren

140/101

Județul Buzău 2.948 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.514

Teren

140/102

Județul Buzău 533 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.515

Teren

140/103

Județul Buzău 2.730 PV nr. 2.513/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.568

Clădire

145/52

Județul Gorj 2.019.861 PV nr. 918/12.10.2007 În administrare Imobil

MEF 97.585

Clădire

145/69

Județul Gorj 10.069.602 PV nr. 1.221/27.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.611

Construcție

145/95

Județul Gorj 1.765.708 PV nr. 1.179/14.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.616

Clădire

145/100

Județul Gorj 132.790 PV nr. 716/15.08.2007 În administrare Imobil

MEF 97.548

Teren

145/121

Județul Gorj 1.788.667 PV nr. 1.202/21.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.640

Clădire

150/4

Județul 

Dâmbovița

329.554 PV nr. 1.473/27.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.646

Clădire

150/10

Județul 

Dâmbovița

116.283 PV nr. 1.265/19.10.2007 În administrare Imobil

MEF 97.666

Clădire

150/30

Județul

Dâmbovița

146.118 PV nr. 1.343/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.718

Clădire

235/9

Județul 

Dâmbovița

4.661.815 PV nr. 1.944/21.12.2007 În administrare Imobil

MEF 97.721

Clădire

235/12

Județul 

Dâmbovița

60.781 PV nr. 1.515/28.09.2007 În administrare Imobil
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Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 97.732

Construcție

235/23

Județul 

Dâmbovița

236.484 PV nr. 1.727/16.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.741

Teren

235/32

Județul 

Dâmbovița

2.266.384 PV nr. 1.783/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.782

Construcție

240/40

Județul Brașov 60.812 PV nr. 2.370/26.09.2007 În administrare Imobil

MEF 97.786

Clădire

240/44

Județul Brașov 49.803 PV nr. 2.401/27.09.2007 În administrare Imobil

MEF 97.819

Teren

260/1

Județul Sibiu 2.352.825 PV nr. FN/27.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.875

Clădire

265/2

Județul Bacău 112.040 PV nr. 1.218/29.08.2007 În administrare Imobil

MEF 97.876

Clădire

265/3

Județul Bacău 177.614 PV nr. 1.543/30.10.2007 În administrare Imobil

MEF 97.877

Clădire

265/4

Județul Bacău 78.106 PV nr. 1.543/30.10.2007 În administrare Imobil

MEF 97.878

Clădire

265/5

Județul Bacău 24.300 PV nr. 1.543/30.10.2007 În administrare Imobil

MEF 97.922

Teren

265/49

Județul Bacău 345.463 PV nr. 1.667/22.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.923

Teren

265/50

Județul Bacău 1.922.844 PV nr. 1.667/22.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.989

Teren

310/66

Județul Galați 1.674.294 PV nr. 2.517/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.990

Teren

310/67

Județul Galați 287.249 PV nr. 2.517/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.991

Teren

310/68

Județul Galați 573.064 PV nr. 2.517/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.992

Teren

310/69

Județul Galați 400.399 PV nr. 2.517/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 97.993

Teren

310/70

Județul Galați 591.563 PV nr. 2.517/28.11.2007 În administrare Imobil

5
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Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 97.994  

Teren  

310/71

Județul Galați 376.559 PV nr. 2.517/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.002

Clădire  

315/6

Județul 

Botoșani

256.378 PV nr. 1.154/27.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.004

Clădire  

315/8

Județul 

Botoșani

109.786 PV nr. 1.578/27.12.2007 În administrare Imobil

MF 98.124

Clădire  

320/12

Județul 

Ialomița

112.085 PV nr. 2.145/1.08.2007 În administrare Imobil

MEF 98.128  

Clădire  

320/16

Județul 

Ialomița

15.726 PV nr. 3.001/2.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.151  

Clădire  

320/39

Județul 

Ialomița

50.984 PV nr. 2.090/30.07.2007 În administrare Imobil

MEF 98.153  

Clădire  

320/41

Județul 

Ialomița

23.046 PV nr. 3.156/15.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.154  

Clădire  

320/42

Județul 

Ialomița

23.918 PV nr. 3.157/15.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.155  

Clădire  

320/43

Județul 

Ialomița

23.498 PV nr. 3.161/15.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.156  

Clădire  

320/44

Județul 

Ialomița

23.945 PV nr. 3.162/15.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.157  

Clădire  

320/45

Județul 

Ialomița

3.345 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.158  

Clădire  

320/46

Județul 

Ialomița

3.277 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.178  

Clădire  

320/66

Județul 

Ialomița

3.737 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.179  

Clădire  

320/67

Județul 

Ialomița

3.737 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.180  

Clădire  

320/68

Județul 

Ialomița

3.737 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.181  

Clădire  

320/69

Județul 

Ialomița

3.737 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.182  

Clădire  

320/70

Județul 

Ialomița

5.229 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

6
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Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 98.183  

Clădire  

320/71

Județul 

Ialomița

5.229 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.184  

Clădire  

320/72

Județul 

Ialomița

5.229 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.187  

Clădire  

320/75

Județul 

Ialomița

21.478 PV nr. 3.930/31.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.213  

Construcție  

320/102

Județul 

Ialomița

2.621 PV nr. 3.000/2.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.225  

Clădire  

325/4

Județul Bacău 15.002 PV nr. 1.384/24.09.2007 În administrare Imobil

MEF 98.226  

Clădire  

325/5

Județul Bacău 34.008 PV nr. 1.383/24.09.2007 În administrare Imobil

MEF 98.260  

Construcție  

325/39

Județul Bacău 373.140 PV nr. 1.841/7.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.285  

Clădire  

325/64

Județul Bacău 228.689 PV nr. 1.754/19.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.286  

Teren  

325/65

Județul Bacău 9.880.015 PV nr. 1.762/20.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.314  

Clădire  

330/28

Județul Neamț 108.749 PV nr. 2.647/19.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.324  

Clădire  

330/38

Județul Neamț 163.348 PV nr. 2.535/7.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.325  

Clădire  

330/39

Județul Neamț 163.348 PV nr. 2.535/7.12.2007 În administrare Imobil

MF 98.326  

Clădire  

330/40

Județul Neamț 163.348 PV nr. 2.535/7.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.341  

Construcție  

330/55

Județul Neamț 120.248 PV nr. 2.396/16.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.367  

Teren  

330/84

Județul Neamț 4.847.624 PV nr. 2.507/4.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.368  

Teren  

330/85

Județul Neamț 303.410 PV nr. 2.507/4.12.2007 În administrare Imobil

MF 98.400  

Clădire  

335/29

Județul Bacău 247.983 PV nr. 1.348/17.12.2007 În administrare Imobil

7
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Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 98.504

Construcție

335/134

Județul Bacău 248.285 PV nr. 1.028/12.10.2007 În administrare Imobil

MEF 98.553  

Teren  

335/184

Județul Bacău 7.585.421 Raport nr. 1.217/26.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.590  

Teren  

345/35

Județul Sibiu 5.219.365 PV nr. FN/21.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.592  

Clădire  

350/2

Județul Ilfov 57.723 PV nr. 7.628/7.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.600  

Clădire  

350/10

Județul Ilfov 832.343 PV nr. 7.627/7.12.2007 În administrare Imobil

MEF 98.762  

Clădire  

360/15

Județul Argeș 17.730.371 PV nr. 2.020/20.06.2007 În administrare Imobil

MEF 98.801  

Teren  

360/54

Județul Argeș 481.799 Raport nr. 2.925/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.802  

Teren  

360/55

Județul Argeș 2.183.961 Raport nr. 2.925/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.803 

Teren  

360/56

Județul Argeș 520.727 Raport nr. 2.925/28.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.836  

Teren  

370/33

Județul Vâlcea 794.616 PV nr. 1.725/22.11.2007 În administrare Imobil

MEF 98.895  

Construcție  

425/59

Județul Neamț 378.768 PV nr. 2.646/28.08.2007 În administrare Imobil

MEF 98.961  

Teren  

425/128

Județul Neamț 8.484.568 PV nr. 3.575/27.12.2007 În administrare Imobil

MEF 99.077  

Construcție  

430/114

Județul Brașov 1.326.150 PV nr. 1/26.11.2007 În administrare Imobil

MEF 99.092  

Construcție  

430/129

Județul Brașov 547.691 PV nr. 3/28.11.2007  

PV nr. 2.165/12.12.2007

În administrare Imobil

MEF 99.121  

Clădire  

430/158

Județul Brașov 113.062 PV nr. 2.227/20.12.2007  

PV nr. 2.245/27.12.2007

În administrare Imobil

MEF 99.135  

Teren  

430/173

Județul Brașov 26.504.324 PV nr. 1/28.11.2007 În administrare Imobil
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Nr. de inventar

MEF/Denumire

Adresa

Valoarea actuală 

de inventar 

(lei)

Situația juridică

Tip bun

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/

concesiune

MEF 99.168  

Clădire  

440/29

Județul 

Prahova

9.195.814 PV nr. 2.632/28.12.2007 În administrare Imobil

MEF 99.190  

Construcție  

440/52

Județul 

Prahova

363.253 PV nr. 2.632/28.12.2007 În administrare Imobil

MEF 99.215  

Construcție  

440/79

Județul 

Prahova

1.346.778 PV nr. 1.380/16.07.2007  

PV nr. 1.669/29.08.2007  

PV nr. 2.312 și 

PV nr. 2.313/15.11.2007

În administrare Imobil

MEF 96.739  

Teren  

515/2

Municipiul 

București

2.010.057 PV nr. 4.494/28.11.2007 În administrare Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească 

a asociației Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război

Având în vedere art. 7 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele

românești de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie

1996, ratificat prin Legea nr. 170/1997,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea

raporturilor de drept internațional privat, precum și al art. 76 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și

fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă, în vederea recunoașterii prin hotărâre

judecătorească, funcționarea în România a asociației Uniunea

Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război

(Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.), persoană

juridică de drept privat, de naționalitate germană, fără scop

patrimonial, cu sediul în Werner-Hilpert strasse 2, 34112 Kassel,

Republica Federală Germania.

Art. 2. — Asociația Uniunea Populară Germană pentru

Îngrijirea Mormintelor de Război va funcționa în România prin

intermediul unei reprezentanțe cu sediul în municipiul Brașov,

str. Dealul de Jos nr. 5, județul Brașov.

Art. 3. — În România, pentru realizarea obiectului său de

activitate, asociația Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea

Mormintelor de Război va desfășura activități necesare pentru

protejarea, menținerea și îngrijirea, în mod demn, a mormintelor

germane de război, în conformitate cu prevederile Acordului

dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale

Germania privind mormintele românești de război din Republica

Federală Germania și mormintele germane de război din

România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996, ratificat prin Legea

nr. 170/1997.

Art. 4. — Asociația Uniunea Populară Germană pentru

Îngrijirea Mormintelor de Război, prin reprezentanța sa din

România, își va desfășura activitatea, cu respectarea legilor

române, după obținerea hotărârii judecătorești de recunoaștere

și după înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la

grefa Tribunalului București.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

p. Directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor,

Ilie Schipor

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei și finanțelor,

București, 4 iunie 2008. Cătălin Doica,

Nr. 605. secretar de stat
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI  

O R D I N  

privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantităților de gaze naturale 

în unități volumetrice la facturarea în unități de energie

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 441/12.VI.2008
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Art. 1. — Se aprobă Metodologia pentru trecerea de la

facturarea cantităților de gaze naturale în unități volumetrice la

facturarea în unități de energie, conform anexei care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Pentru operatorii economici titulari de licențe din

sectorul gazelor naturale, puterile calorifice medii superioare,

care stau la baza transformării prețurilor și tarifelor exprimate în

lei/unități volumetrice în prețuri și tarife exprimate în lei/unități

de energie, se vor publica pe pagina de internet a Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
Art. 3. — Operatorul sistemului național de transport va

înainta ANRE, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei

metodologii, datele privind puterile calorifice superioare și

cantitățile aferente de gaze naturale măsurate în punctele de

preluare în, respectiv predare din sistemul național de transport,

precum și calculul puterilor calorifice medii, determinate conform

prezentei metodologii.

Art. 4. — Operatorii sistemelor de distribuție vor înainta

ANRE, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei

metodologii, datele privind puterile calorifice superioare și

cantitățile aferente măsurate în punctele de preluare a gazelor

naturale din sistemul național de transport, din câmpurile de

producție și din import, precum și calculul puterilor calorifice

medii, determinate conform prezentei metodologii.

Art. 5. — (1) Operatorii depozitelor de înmagazinare vor

înainta ANRE, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei

metodologii, datele privind puterile calorifice superioare și

cantitățile aferente măsurate în punctele de preluare și,

respectiv, predare a gazelor naturale în și din sistemul național

de transport, precum și calculul puterilor calorifice medii,

determinate conform prezentei metodologii.

(2) Operatorii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a notifica

ANRE, până cel târziu la data de 31 iulie 2008, stocul de gaze

naturale existent în depozite la data de 1 iulie 2008, exprimat

atât în unități volumetrice, cât și în unități de energie, în vederea

stabilirii acestora, în mod distinct pentru fiecare depozit subteran

și pentru fiecare proprietar al gazelor naturale înmagazinate.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 3 iunie 2008. 

Nr. 56.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E  

pentru trecerea de la facturarea cantităților de gaze naturale în unități volumetrice la facturarea în unități de energie

Art. 1. — Prezenta metodologie are ca scop stabilirea

modalităților prin care prețurile și tarifele reglementate, aflate în

vigoare la data prezentei metodologii, exprimate în lei/unitate de

volum, sunt transformate în vederea exprimării acestora în

lei/unitate de energie și a facturării contravalorii gazelor naturale

livrate și a serviciilor prestate în unități de energie, începând cu

data de 1 iulie 2008.

Art. 2. — Unitatea de energie pentru care sunt exprimate

prețurile și tarifele în sectorul gazelor naturale este 1 MWh.

Art. 3. — Puterea calorifică superioară care este luată în

calcul pentru transformarea prețurilor și tarifelor de la

exprimarea în lei/unitatea de volum la exprimarea în lei/unitatea

de energie se calculează ca medie ponderată a puterilor

calorifice superioare determinate și a volumelor de gaze

naturale măsurate în perioada 1 ianuarie 2007 — 30 aprilie

2008, după următoarea formulă:

∑
n

1  
PCSmsi*qi

PCSmed =                       
;

∑
n

1 
qi

unde:

— PCSmed — puterea calorifică superioară calculată ca

medie ponderată;

— PCSmsi — puterea calorifică superioară determinată sau

calculată ca medie ponderată într-un anumit punct de predare

sau de preluare pentru un volum q

i

de gaze naturale tranzitate

prin acel punct;

— qi — volumul de gaze naturale tranzitate printr-un punct de

predare sau de preluare, pentru care a fost măsurată o putere

calorifică superioară PCSms

i

.

Art. 4. — Valorile rezultate în urma transformării prețurilor și

tarifelor reglementate exprimate în lei/unitate de volum în

lei/unitate de energie se rotunjesc la două zecimale, după cum

urmează:

— dacă cea de-a treia cifră după virgulă rezultată din calcul

este un număr între 0 și 4, atunci zecimala a doua rămâne

nemodificată;

— dacă cea de-a treia cifră după virgulă rezultată din calcul

este un număr între 5 și 9, atunci zecimala a doua crește cu o

unitate.

Exemplu:

1. dacă din calcul rezultă 1,452, atunci rezultatul se

rotunjește la 1,45;

2. dacă din calcul rezultă 1,457, atunci rezultatul se

rotunjește la 1,46.



Art. 5. — Pentru calculul puterii calorifice medii se iau în

considerare doar puterile calorifice superioare, ce au fost

determinate sau calculate ca medie ponderată, cu respectarea

prevederilor regulamentelor privind măsurarea gazelor naturale.

Trecerea prețului gazelor naturale la producător de la
exprimarea în lei/unitate de volum la exprimarea în lei/unitate
de energie

Art. 6. — Pentru calculul prețului final al gazelor naturale

livrate consumatorilor în baza unui contract reglementat, ANRE

va considera ca preț recomandat la producător pentru piața

reglementată, exprimat în lei/MWh, cea mai mică valoare ce

rezultă din trecerea prețului de 495 lei/1.000 mc la producător,

exprimat în lei/MWh, dintre cele calculate pentru producătorii

care livrează gaze naturale pentru piața reglementată.

Art. 7. — Determinarea celui mai mic preț rezultat se face

astfel:

a) pentru fiecare producător de gaze naturale se determină

puterea calorifică medie, caracteristică producției acestuia, ca

medie ponderată a puterii calorifice superioare și a volumelor

de gaze naturale măsurate în toate punctele de predare alocate

respectivului producător către sistemul național de transport,

direct către sisteme de distribuție sau către consumatorii finali;

b) pe baza puterii calorifice medii determinate pentru fiecare

producător, conform lit. a), se va trece prețul de 495 lei/1.000 mc,

exprimat în lei/MWh, determinându-se astfel prețul specific pe

MWh pentru fiecare producător.

Trecerea prețului gazelor naturale din import de la
exprimarea în lei/unitate de volum la exprimarea în lei/unitate
de energie

Art. 8. — (1) Pentru calculul prețului final al gazelor naturale

livrate consumatorilor în baza unui contract reglementat, ANRE

va considera ca preț de import, exprimat în lei/MWh, valoarea ce

rezultă prin împărțirea prețului de import, exprimat în lei/1.000 mc

și determinat pe baza formulelor medii din contractele de import

și a cursului de schimb leu/USD, comunicat de BNR pentru

prima zi lucrătoare a lunii iunie 2008, la puterea calorifică medie

a gazelor naturale din import.

(2) Puterea calorifică medie a gazelor naturale din import se

determină ca medie ponderată a puterii calorifice superioare și

a volumelor de gaze naturale, măsurate în punctele de intrare

din import în sistemul național de transport.

Art. 9. — (1) Pentru calculul prețului final al gazelor naturale

livrate consumatorilor în baza unui contract reglementat, ANRE

va considera ca preț al gazelor naturale din depozitele de

înmagazinare, exprimat în lei/MWh, valoarea ce rezultă prin

împărțirea prețului mediu ponderat al gazelor naturale din

depozite, exprimat în lei/1.000 mc, aflate în stoc la 30 iunie 2008,

la puterea calorifică medie a gazelor naturale din depozite.

(2) Prețurile se stabilesc distinct pentru gazele naturale din

producția internă și pentru cele din import, aflate în stoc la

30 iunie 2008, pentru fiecare operator de depozite de

înmagazinare.

(3) Puterea calorifică medie a gazelor naturale din depozite

se determină, pentru fiecare operator de înmagazinare, ca

medie ponderată a puterii calorifice superioare și a volumelor

de gaze naturale, măsurate în punctele preluare/predare din

sistemul național de transport către depozitele de înmagazinare.

(4) Trecerea de la exprimarea cantităților de gaze naturale

aflate în depozitele de înmagazinare subterană la 30 iunie 2008

din unități de volum în unități de energie se realizează distinct,

pentru fiecare operator de înmagazinare, pe baza puterii

calorifice medii a gazelor naturale din depozite, calculată

conform alin. (3).

Art. 10. — (1) Transformarea tarifelor de transport exprimate

în lei/1.000 mc, respectiv lei/1.000 mc și ora de rezervare, în

tarife exprimate în lei/MWh, respectiv lei/MWh și zi de rezervare,

se realizează pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale

livrate din sistemul național de transport.

(2) Puterea calorifică medie a gazelor naturale livrate din

sistemul național de transport se determină ca medie ponderată

a puterii calorifice superioare și a volumelor de gaze naturale,

măsurate în punctele de predare la ieșirea din sistemul național

de transport către sistemele de distribuție și consumatorii

conectați direct la sistemul național de transport.

Art. 11. — (1) Transformarea tarifelor de înmagazinare

exprimate în lei/1.000 mc, respectiv lei/1.000 mc/ciclu complet

de înmagazinare, în tarife exprimate în lei/MWh, respectiv

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare, se realizează pe baza

puterii calorifice medii a gazelor naturale din depozite.

(2) Tarifele de înmagazinare se stabilesc distinct pentru

fiecare operator de depozite de înmagazinare.

(3) Puterea calorifică medie a gazelor naturale din depozite

se determină, pentru fiecare operator de înmagazinare, ca

medie ponderată a puterii calorifice superioare și a volumelor

de gaze naturale, măsurate în punctele de preluare/predare din

sistemul național de transport către depozitele de înmagazinare.

Art. 12. — (1) Transformarea tarifelor de distribuție și a

marjelor de furnizare exprimate în lei/1000 mc în tarife de

distribuție și marje de furnizare exprimate în lei/MWh se

realizează pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale

preluate din sistemul național de transport și/sau direct din

câmpurile de producție aferente sistemelor de distribuție operate

de un distribuitor, respectiv aferente sistemelor de distribuție în

care furnizorul desfășoară activitatea de furnizare reglementată

sau de ultimă instanță.

(2) Tarifele de distribuție și marjele de furnizare se stabilesc

distinct pentru fiecare distribuitor, respectiv furnizor, care

realizează furnizarea gazelor naturale pe baza contractelor

reglementate și/sau furnizare de ultimă instanță.

(3) Puterea calorifică medie a gazelor naturale preluate din

sistemul național de transport se determină distinct, pentru

fiecare distribuitor, ca medie ponderată a puterii calorifice

superioare și a volumelor de gaze naturale, măsurate în

punctele de preluare din sistemul național de transport aferente

sistemelor de distribuție operate de acesta.

(4) Puterea calorifică medie a gazelor naturale preluate din

sistemul național de transport se determină distinct, pentru

fiecare furnizor din cei prevăzuți la alin (2), pe baza puterii

calorifice superioare și a volumelor de gaze naturale, măsurate

în punctele de preluare din sistemul național de transport

aferente sistemelor de distribuție în care acesta desfășoară

furnizarea reglementată sau de ultimă instanță.

Art. 13. — (1) Operatorul sistemului național de transport va

publica pe pagina proprie de internet datele transmise ANRE

conform art. 3 din ordin, inclusiv puterile calorifice medii

determinate conform prezentei metodologii, odată cu

transmiterea acestora către ANRE.

(2) La cererea operatorilor licențiați din sectorul gazelor

naturale, operatorul sistemului național de transport este obligat

să furnizeze în scris lămuriri privind datele prezentate pe pagina

de internet, referitoare la puterile calorifice superioare și la

puterile calorifice medii, calculate în termen de cel mult 5 zile

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Art. 14. — (1) Operatorii sistemelor de distribuție vor publica

pe pagina proprie de internet datele transmise ANRE conform

art. 4 din ordin, inclusiv puterile calorifice medii determinate

conform prezentei metodologii, odată cu transmiterea acestora

către ANRE.

(2) La cererea operatorilor licențiați din sectorul gazelor

naturale, operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să

furnizeze în scris lămuriri privind datele prezentate pe pagina de

internet, referitoare la puterile calorifice superioare și la puterile

calorifice medii, calculate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare

de la primirea unei astfel de solicitări.

Art. 15. — (1) Operatorii depozitelor de înmagazinare vor

publica pe pagina proprie de internet datele transmise ANRE

conform art. 5 alin (1) din ordin, inclusiv puterile calorifice medii

determinate conform prezentei metodologii, odată cu

transmiterea acestora către ANRE.

(2) La cererea operatorilor licențiați din sectorul gazelor

naturale, operatorii depozitelor de înmagazinare sunt obligați să

furnizeze în scris lămuriri privind datele prezentate pe pagina de

internet, referitoare la puterile calorifice superioare și la puterile

calorifice medii, calculate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare

de la primirea unei astfel de solicitări.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor 

de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc 

și de gaze necombustibile

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale

pentru Resurse Minerale și al art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea minelor nr. 85/2003, 

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale

pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 pentru aprobarea

Instrucțiunilor tehnice privind clasificarea și evaluarea

resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală

terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze

necombustibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 403 din 29 mai 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) Evaluarea resurselor/rezervelor de apă

minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală,

gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se bazează

pe datele obținute direct prin metode de cercetare adecvate,

urmărite și reevaluate periodic, în funcție de condițiile concrete

de exploatare a surselor de apă subterană, prezentându-se

următoarele:

a) date geologice, prezentate sub formă de hărți, secțiuni,

bloc-diagrame și curbe granulometrice, folosite la caracterizarea

și la delimitarea acumulărilor de substanțe minerale utile;

b) date hidrogeologice, prezentate sub formă de hărți, tabele

și grafice folosite pentru caracterizarea acviferului și a dinamicii

apelor subterane, acolo unde se consideră necesar, în vederea

realizării unei exploatări raționale a zăcământului, a delimitării

zonelor protejate, specifice acestuia, precum și a perimetrului

de exploatare;

c) date topografice, prezentate în sistem STEREO ‘70,

corespunzătoare scopului urmărit, prezentate sub formă de

coordonate și de planuri;

d) date privind calitatea apei, obținute prin măsurători la

sursă și prin analize de laborator, pe probe de apă prelevate,

transportate și conservate corespunzător și prezentate sub

formă de buletine de analiză, certificate pentru conformitate cu

originalele, de tabele, diagrame sau hărți;

e) date geofizice, obținute din cercetări atât la suprafață, cât

și din foraje, prezentate sub formă de diagrafii și de hărți;

f) date hidrologice, climatice și meteorologice, prezentate sub

formă de hărți, tabele sau grafice, necesare în aplicarea metodei

de bilanț, acolo unde se consideră necesar;

g) date generale privind captările existente, coordonatele și

planul de situație cu amplasarea acestora, caracteristicile

constructive și schițele de detaliu cu acestea;

h) date privind influența lucrărilor inginerești care pot

reprezenta surse de poluare, de alimentare și/sau descărcare a

acviferului cercetat (captări de apă din surse subterane,

dezafectate total sau parțial, lucrări de realimentare artificială

pentru surse de apă subterană, lucrări cu caracter hidrotehnic,

din care se pot produce pierderi de apă, sisteme de irigații sau

de desecări, cariere etc.), acolo unde este cazul;

i) date privind metodologia de explorare și/sau de exploatare

aplicată, tipul și volumul lucrărilor executate, tipul și materialele

din care sunt realizate coloanele și celelalte piese componente

ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, apei

minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însoțesc

și a gazelor necombustibile, compatibilitatea tipodimensiunilor

pompelor existente și diametrul coloanei de exploatare,

subansamblurile și construcțiile componente ale sistemului de

exploatare a apei, sistemul de urmărire a parametrilor de

exploatare și de intervenție la emergențe, în caz de necesitate,

posibilitatea combaterii eficiente a coroziunii echipamentelor și

a depunerii de crustă în țevile de extracție etc.

(2) Datele obținute în urma testării forajelor sunt luate în

considerare numai după aplicarea metodologiei complete de

punere în funcțiune a acestora, cuprinzând testul de eficacitate,

testul de performanță și realizarea diagramei de indicație,

executate în condiții similare cu cele în care se va realiza

exploatarea.

(3) Pentru fluide polifazice (apă + gaz) și/sau pentru curgere

neizotermală se vor lua în considerare doar testările în cadrul

cărora s-au înregistrat presiunile (temperaturile) atât la nivelul

colectorului, cât și în lungul găurii de sondă, până la capul de

exploatare, precum și rația gaz/apă.

(4)  Măsurătorile, prelevarea probelor și analizele se vor face

în conformitate cu normele în vigoare. 

(5) Probele pentru caracterizarea fizico-chimică,

microbiologică și de radioactivitate a apei, altele decât cele cu

periodicitate zilnică și săptămânală, vor fi prelevate și analizate

de către laboratoare autorizate, certificate și acreditate în acest

sens.

(6) Pentru apele geotermale se vor analiza și procesele de

coroziune și de depunere de crustă în coloanele tubate, în țevile

de extracție, de transport și în recipientele de stocare a apei.”

2. La articolul 27, alineatul 3 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Sunt exceptate de la dispozițiile alin. (1) și (2) resursele

măsurate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și

apă geotermală, care se încadrează în  prevederile art. 31

alin. (1) și (3).”

3. La articolul 31, alineatul 4 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Pentru apa geotermală se acceptă o variație de +/- 20%

a temperaturii față de temperatura înregistrată la omologarea

de resurse/rezerve, dar nu mai mică decât temperatura minimă

care definește apa geotermală.”

Art. II. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 441/12.VI.2008
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Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

București, 3 iunie 2008.

Nr. 98.
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

O R D I N

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor 

de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale

de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3), ale art. 4 lit. a) și c) și ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității

imobiliare nr. 7/1996, republicată, 

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului

nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, 

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și

funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară,

aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale

de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29

decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

— Birourile de cadastru și publicitate imobiliară din județul

Mehedinți se reorganizează conform anexei care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Celelalte dispoziții ale Ordinului directorului general

al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

nr. 633/2006, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. III. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui

în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p.Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

București, 6 mai 2008.

Nr. 247.

ANEXĂ

Nr. crt. Județul BCPI UAT

1842

MEHEDINȚI Drobeta-Turnu Severin 

municipiul Drobeta-Turnu Severin

1843 orașul Baia de Aramă

1844 comuna Bala

1845 comuna Balta

1846 comuna Bâlvănești

1847 comuna Breznița-Ocol

1848 comuna Burila Mare

1849 comuna Căzănești

1850 comuna Devesel

1851 comuna Godeanu

1852 comuna Gogoșu

1853 comuna Hinova

1854 comuna Husnicioara

1855 comuna Ilovăț

1856 comuna Isverna

1857 comuna Izvorul Bârzii

1858 comuna Malovăț

1859 comuna Obârșia-Cloșani
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Nr. crt. Județul BCPI UAT

1860 comuna Ponoarele

1861 comuna Prunișor

1862 comuna Șimian

1863 comuna Șișești

1864 comuna Șovarna

1865 orașul Strehaia

1866 comuna Bâcleș

1867 comuna Breznița-Motru

1868 comuna Broșteni

1869 comuna Butoiești

1870 comuna Corcova

1871 comuna Dumbrava

1872 comuna Florești

1873 comuna Greci

1874 comuna Grozești

1875 comuna Stângăceaua

1876 comuna Tâmna

1877 comuna Voloiac

1878

Orșova

municipiul Orșova 

1879 comuna Cireșu

1880 comuna Dubova

1881 comuna Eșelnița

1882 comuna Ilovița

1883 comuna Podeni

1884 comuna Svinița

1885

Vânju Mare

orașul Vânju Mare

1886 comuna Bălăcița

1887 comuna Braniștea

1888 comuna Corlățel

1889 comuna Cujmir

1890 comuna Dârvari

1891 comuna Gârla Mare

1892 comuna Gruia

1893 comuna Jiana 

1894 comuna Livezile

1895 comuna Obârșia de Câmp

1896 comuna Oprișor

1897 comuna Pădina

1898 comuna Pătulele

1899 comuna Poroina Mare

1900 comuna Pristol

1901 comuna Punghina

1902 comuna Rogova

1903 comuna Salcia

1904 comuna Vânători

1905 comuna Vânjuleț

1906 comuna Vlădaia

1907 comuna Vrata
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

O R D I N

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.033/2005

pentru aprobarea Structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și

funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin: 

Art. I. — Ordinul ministrului administrației și internelor

nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice și a

Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 19 ianuarie

2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară” se

înlocuiește cu anexa

*)

care face parte integrantă din

prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2 „Regulamentul de organizare și

funcționare al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate

Imobiliară”, după articolul 54 se introduce un nou articol,

articolul 54

1

, cu următorul cuprins:

„Direcția managementul proiectelor

Art. 54

1

. — Direcția managementul proiectelor este

subordonată directorului general, este condusă de un director

numit prin ordin al directorului general și are următoarele

atribuții:

a) asigură managementul proiectelor cu finanțare externă și

cofinanțare, cu excepția celor finanțate de Uniunea Europeană,

în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut, ale

contractului de finanțare și ale acordurilor subsidiare de

împrumut, precum și cu alte reglementări;

b) asigură managementul implementării Proiectului privind

completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană

pentru restructurarea agriculturii (CESAR), finanțat de Banca

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare — BIRD și

Guvernul României prin Acordul de împrumut numărul 4.875,

semnat la 28 decembrie 2007;

c) elaborează Manualul de implementare a proiectelor și îl

supune spre aprobare directorului general al Agenției Naționale;

d) asigură managementul integrat, în vederea implementării

proiectelor prin coordonarea, organizarea, controlul,

monitorizarea și planificarea activităților de implementare a

proiectelor;

e) supervizează, monitorizează și coordonează activitățile

derulate de consultanții, colaboratorii sau coordonatorii regionali

de  proiecte  și  personalul  tehnic  suport  pentru implementarea

proiectelor la nivel local;

f) inițiază și organizează procedurile privind atribuirea

contractelor de servicii, lucrări și bunuri achiziționate  pentru

obiectivele de investiție cuprinse în proiectele implementate de

Direcția managementul proiectelor;

g) inițiază, în colaborare cu direcțiile de resort din cadrul

Agenției Naționale, proiecte de acte normative pentru aprobarea

investițiilor conform prevederilor legale în vigoare;

h) păstrează evidența financiară consolidată, în conformitate

cu practicile financiare internaționale acceptate și cu legislația

românească în vigoare;

i) asigură coordonarea întregii activități de achiziții, în

conformitate cu procedurile BIRD și cu prevederile acordurilor

de împrumut și ale legislației interne în vigoare;

j) gestionează conturile și evidența financiar-contabilă;

k) întocmește solicitările pentru deschiderile fondurilor din

contribuția Guvernului României, aplicațiile de tragere și

efectuează tragerile din conturile de împrumut;

l) întocmește ordinele de plată și efectuează plățile din

conturile speciale și din conturile de trezorerie;

m) păstrează evidența impusă de procedurile împrumuturilor

BIRD și ale Guvernului României și asigură transmiterea

periodică, conform prevederilor documentelor încheiate, a

rapoartelor de progres către părțile implicate, la intervalele și în

formatele agreate;

n) monitorizează cheltuielile și efectuarea raportărilor,

contabilizării și auditările proiectelor;

o) întocmește situațiile financiare, trimestrial și anual, pe care

le înaintează Direcției economice din cadrul Agenției Naționale,

în vederea întocmirii situațiilor financiare la nivelul Agenției

Naționale;

p) asigură relațiile funcționale cu instituțiile cofinanțatoare,

cu Ministerul Economiei și Finanțelor și cu alte instituții publice;

q) identifică necesitatea de noi proiecte și coordonează

inițierea acestora.”

3. În anexa nr. 2 „Regulamentul de organizare și

funcționare al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate

Imobiliară”, articolele 61, 62, 63 și 64 se abrogă.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

p. Ministrul internelor și reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

București, 4 iunie 2008.

Nr. 506. 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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