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la Legea pentru ratificarea Actului adiţional nr.1, convenit
prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la
12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul
Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de
Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29
iulie 1999

La 29 iunie 1999, România şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei (BDCE) au încheiat un Acord–cadru de împrumut, în
valoare de 1,67 milioane dolari SUA, destinat extinderii Centrului de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei, ratificat prin
Ordonanţa Guvernului nr.72/1999, aprobată prin Legea nr.55/2000.

Pe parcursul execuţiei investiţiei a apărut necesitatea
modificării unor soluţii tehnice de construcţie, înlocuirii unor materiale şi
finisaje, precum şi necesitatea modificării listelor de dotări, echipamente şi
utilaje tehnologice, care au condus la modificarea indicatorilor tehnico-
economici aprobaţi iniţial, prin Hotărârea Guvernului nr.182/1996.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1148/2002, s-a aprobat
modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Extinderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura
Ocniţei Ochiuri”,  judeţul Dâmboviţa, respectiv, s-a majorat valoarea
investiţiei (care include TVA) de la 13.000.000 mii lei la 16.628.200 mii
lei, în preţurile lunii decembrie 1995, respectiv, de la 5.104.044 dolari SUA
la 6.528.544 dolari SUA. Aceasta implică majorarea  valorii investiţiei
(exclusiv TVA) cuprinsă în anexa nr.1 la acordul-cadru de împrumut mai
sus menţionat, de la 3.340.000 dolari SUA la 5.532.665 dolari SUA.

Până în prezent, sumele totale cheltuite pentru realizarea
proiectului  reprezintă 3.526.433 dolari SUA. Cheltuielile efectuate,
exclusiv TVA, se ridică la 2.961.008 dolari SUA. Pentru finalizarea
proiectului mai este necesară suma de 2.571.657 dolari SUA, care va fi
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suportată din fonduri de la bugetul de stat (1.985.357 dolari SUA) şi ultima
tranşă, din împrumutul acordat de BDCE (586.300 dolari SUA).

Conform anexei nr.1 la acordul-cadru de împrumut, finalizarea
lucrărilor era prevăzută pentru sfârşitul anului 2001, dar, datorită iniţierii cu
întârziere a actului normativ de modificare a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei, termenul nu a putut fi respectat. În urma discuţiilor
purtate cu reprezentanţii BDCE şi ţinând cont atât de întârzierile apărute în
finalizarea proiectului, cât şi de majorarea costului proiectului, s-a ajuns la
concluzia necesităţii amendării acordului-cadru de împrumut.

Astfel, s-a  încheiat un act adiţional la Acordul-cadru de
împrumut, semnat la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003,
între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin care se modifică anexa nr.1 la
acordul-cadru de împrumut.

Acest amendament nu majorează obligaţiile financiare asumate
de România faţă de BDCE, respectiv, serviciul datoriei publice externe, dar
majorează contribuţia României la finanţarea proiectului, cu suma de
2.415.811 dolari.SUA inclusiv taxe, respectiv, 1.985.357 dolari SUA
exclusiv TVA, sume care se asigură de la bugetul de stat către bugetele
locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în
condiţiile legii.

Sursele de finanţare ale obiectivului rămân aceleaşi.
Urgenţa reglementării constă în faptul că, pe de o parte, BDCE

a acceptat să-şi continue finanţarea numai până la sfârşitul anului 2003, iar
pe de altă parte, deoarece pacienţii Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Gura Ocniţei sunt internaţi actualmente în condiţii
improprii, iar investiţia stopată riscă să se deterioreze.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea pentru ratificarea Actului adiţional nr.1, convenit prin
scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003,
între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre
România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la
Paris la 29 iulie 1999.
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