
ORDIN   Nr. 172 din 26 septembrie 2003 
privind aprobarea formei contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi refacere a 

mediului/conservare 
 
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din 12 decembrie 2003 
 
    În scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de Ministerul Economiei şi Comerţului faţă de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în baza Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind generalizarea utilizării, la selecţia 
antreprenorilor şi contractarea lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului, conservare, 
monitorizarea execuţiei lucrărilor şi monitorizarea postînchidere a lucrărilor finanţate din fonduri 
alocate prin bugetul de stat, a procedurilor specifice pentru elaborarea proiectelor tehnice de închidere a 
minelor şi refacere a mediului şi a documentaţiilor de licitaţie pentru selectarea antreprenorilor pentru 
execuţia lucrărilor, monitorizarea execuţiei acestora şi pentru monitorizarea postînchidere, având la 
bază procedurile FIDIC (Federation d'Ingenieurs et Constructeurs) folosite pentru minele din lista 
prevăzută în componenta de închidere a minelor şi atenuare a impactului social finanţat din împrumut, 
    având în vedere: 
    - Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a 
minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la 
Bucureşti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000; 
    - Hotărârea Guvernului nr. 418/1999 privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor 
Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 353/2001, 
    văzând: punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate 
în domeniul construcţiilor, exprimat prin Adresa nr. 3.662/SS din 7 august 2003, privind competenţa 
autorităţii contractante de a promova proceduri specifice pentru achiziţia de lucrări publice pentru 
închiderea minelor şi refacerea mediului, 
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Economiei şi Comerţului, 
 
    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă forma contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi refacere a 
mediului/conservare, însoţit de specificaţiile tehnice, anexele la specificaţiile tehnice, metoda de 
măsurare şi listele de lucrări, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 
------------ 
    *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis în afara 
abonamentului, şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome 
"Monitorul Oficial" Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 
 
    ART. 2 
    Completarea şi modificarea prevederilor propunerii de contract de execuţie a lucrărilor de închidere 
a minelor şi refacere a mediului/conservare se fac prin ordin al ministrului economiei şi comerţului la 
propunerea Direcţiei generale resurse minerale. 
     
 



ART. 3 
    Secretarul de stat coordonator va aproba, la propunerea directorului direcţiei de specialitate, 
completarea şi modificarea documentelor însoţitoare ale proiectului de contract, respectiv a 
specificaţiilor tehnice, anexelor la specificaţiile tehnice, metodei de măsurare şi listelor de lucrări. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 5 
    Direcţia generală resurse minerale, Direcţia generală buget, economico-financiară şi administrativ 
sunt însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 6 
    Prevederile prezentului ordin se aplică pentru lucrările contractate după data publicării acestuia în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                     Ministrul economiei şi comerţului, 
                             Dan Ioan Popescu 


