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HOTĂRÂRE nr. 746 din 26 iulie 2001 

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin Scrisoarea semnată la Washington la 1 

iunie 2001 şi la Bucureşti la 26 iunie 2001 între Guvernul României şi Banca Internationala 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca 

Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă 

şi protecţia socială, semnat la Washington la data de 23 august 1995 

EMITENT     GUVERNUL 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001 

Data intrării în vigoare 13-08-2001 

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-08-2001 până la data de 29-

12-2019 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 35/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia 

socială, semnat la Washington la data de 23 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 197 din 29 august 1995, aprobată prin Legea nr. 121/1995, 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre. 

Articolul UNIC 

Se aprobă amendamentele convenite prin Scrisoarea semnată la Washington la data de 1 

iunie 2001 şi la Bucureşti la data de 26 iunie 2001 între Guvernul României prin Ministerul 

Finanţelor Publice şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de 

împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la 

data de 23 august 1995, după cum urmează: 

1. Secţiunea 1.02 a articolului I din acordul de împrumut se completează cu paragraful (g) 

cu următorul cuprins: 

"(g) Manualul operational înseamnă manualul prin care se stabilesc procedurile operationale 

şi administrative pentru realizarea serviciilor de redistribuire a forţei de muncă în cadrul 

părţii D a Proiectului, după cum acest manual poate fi amendat periodic cu acordul Băncii." 

2. Tabelul de la paragrafu l 1 din anexa nr. 1 la acordul de împrumut se modif ica şi va avea 

cuprinsul prezentat în anexa la prezenta hotărâre. 

3. Partea D din anexa nr. 2 la acordul de împrumut se modifica şi va avea următorul cuprins:  

"Partea D 

Realizarea programelor destinate îmbunătăţirii serviciilor, incluzând furnizarea serviciilor de 

redistribuire a forţei de muncă, în conformitate cu principiile şi criteriile acceptate de Banca, 

pentru salariaţii afectaţi de concedierile masive în perioada restructurării întreprinderilor şi 

pentru personalul disponibilizat din serviciul militar." 

4. În paragraful 2 al părţii C a secţiunii I din anexa nr. 4 la acordul de împrumut suma de 

"3.000.000 $ S.U.A." se va înlocui cu suma de "11.500.000 $ S.U.A.".  

5. Secţiunea a II-a din anexa nr. 4 la acordul de împrumut se completează cu paragraful 3 

cu următorul cuprins: 

"3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 al acestei secţiuni serviciile de redistribuire 

a forţei de muncă din cadrul părţii D a Proiectului vor fi achiziţionate: a) în conformitate cu 

procedurile stabilite în Manualul operational; sau b) în conformitate cu procedura prin care 

Împrumutatul va întocmi termenii de referinţa, va solicita exprimarea interesului şi informaţii 

privind experienta şi competenţa consultantilor, relevante pentru specificul postului, va 

stabili o lista scurta şi va selecta firma cu cele mai potrivite calificări şi referinţe. Firmei 

selectate i se va solicita să prezinte o ofertă mixtă tehnico-financiară şi apoi va fi invitata sa 

negocieze contractul." 

6. Paragraful 2 (a) (iv) din anexa nr. 5 la acordul de împrumut se modifica şi va avea 

următorul cuprins: 

"(iv) un grup de specialişti acceptaţi de Banca, care să fie responsabili de dezvoltarea şi 

implementarea serviciilor de redistribuire a forţei de muncă în cadrul părţii D a Proiectului;" 

PRIM-MINISTRU 

ADRIAN NASTASE 
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Contrasemnează: 

──────────────── 

p. Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Gherghina, 

secretar de stat 

p. Ministrul muncii 

şi solidarităţii sociale, 

Ion Giurescu, 

secretar de stat 

p. Ministrul afacerilor externe, 

Cristian Diaconescu, 

secretar de stat 

Anexă 

               

      Categoria 

Suma alocată 
din împrumut 
(exprimată în 

echivalent 
dolari S.U.A.) 

Procentul cheltuielilor 
ce vor fi finanţate 

   (1) 

Bunuri, servicii de 
consultanţă şi 
instruire în cadrul 
părţilor A şi B ale 
Proiectului 

37.960.000 

100% din cheltuieli 
externe, 100% din 
cheltuieli locale (costuri 
ex-factory) şi 80% din 
cheltuieli locale pentru 
alte poziţii achiziţionate 
pe plan local pentru 
bunuri şi 

   (2) 

Bunuri, servicii de 
consultanţă şi 
instruire în cadrul 
părţii C (1) a 
Proiectului 

4.000.000 
100% pentru servicii de 
consultanţă şi instruire 

   (3) 

Bunuri, servicii de 
consultanţă şi 
instruire în cadrul 
părţii C (2) a 
Proiectului 

2.700.000    

   (4) 

Costuri 

operaţionale 
suplimentare 

160.000 100% 

   (5) 

Servicii de 
redistribuire a 
forţei de muncă 
în cadrul părţii D 
a Proiectului 

10.580.000 100% 

   (6) Nealocate 0    

      TOTAL: 55.400.000  
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