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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 389/1996
privind transmiterea unor spaþii comerciale aflate în administrarea consiliilor locale
ºi a regiilor autonome cãtre actualii deþinãtori ºi pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a acesteia
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Art. I. Ñ Titlul Hotãrârii Guvernului nr. 389 din 28 mai sub autoritatea acestora, construite din fondurile statului,
1996 privind transmiterea unor spaþii comerciale aflate în altele decât cele reglementate prin Legea nr. 85/1992, cu
administrarea consiliilor locale ºi a regiilor autonome cãtre modificãrile ulterioare, se vând comercianþilor, persoane
actualii deþinãtori, publicatã în Monitorul Oficial al României, fizice sau juridice, care le folosesc în baza unui contract
Partea I, nr. 112 din 31 mai 1996, se modificã astfel:
de închiriere, de locaþie de gestiune sau de asociere.Ò
”Hotãrâre privind vânzarea cãtre actualii deþinãtori a
Art. III. Ñ Articolul 2 se modificã ºi va avea urmãtorul
unor spaþii comerciale construite din fondurile statului ºi
cuprins:
aflate în administrarea consiliilor locale ºi a regiilor auto”Art. 2. Ñ Vânzarea spaþiilor comerciale prevãzute la
nome de interes localÒ
Art. II. Ñ Articolul 1 se modificã ºi va avea urmãtorul art. 1 se face prin negociere directã sau prin licitaþie
publicã deschisã, dupã caz.Ò
cuprins:
Art. IV. Ñ Articolul 3 se modificã ºi va avea urmãtorul
”Art. 1. Ñ Spaþiile comerciale aflate în administrarea
consiliilor locale ºiby
a regiilor
autonome
de interes local PdfCompressor.
de cuprins:
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”Art. 3. Ñ Sumele rezultate din vânzarea spaþiilor
comerciale aflate în administrarea consiliilor locale ºi a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora,
în cotã de 30%, se fac venit la bugetul de stat, diferenþa
fiind viratã la bugetele locale, într-un cont distinct, extrabugetar, ºi va fi utilizatã, în condiþiile legii, împreunã cu alte
resurse financiare, pentru construcþia de locuinþe sociale
destinate pensionarilor, tinerilor sau altor categorii de
cetãþeni cu venituri mici sau fãrã locuinþã, precum ºi pentru

realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile locale care nu au asiguratã finanþare necesarã pentru
acestea.Ò
Art. V. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind vânzarea cãtre actualii deþinãtori a unor spaþii comerciale construite din fondurile statului ºi aflate în administrarea
consiliilor locale ºi a regiilor autonome de interes local, de
sub autoritatea acestora.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului Administraþiei Publice Locale,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 20 august 1998.
Nr. 505.

NORME METODOLOGICE

privind vânzarea cãtre actualii deþinãtori a unor spaþii comerciale construite
din fondurile statului ºi aflate în administrarea consiliilor locale ºi a regiilor autonome
de interes local de sub autoritatea acestora
Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice stabilesc pro- va fi selectat, prin licitaþie, de consiliul local sau de regia
cedurile ºi condiþiile vânzãrii spaþiilor comerciale construite autonomã de interes local de sub autoritatea acestuia, care
din fondurile statului, altele decât cele reglementate prin are spaþiile comerciale în administrare.
Legea nr. 85/1992, cu modificãrile ulterioare, aflate în
(2) Cheltuielile ocazionate de întocmirea raportului de
administrarea consiliilor locale ºi a regiilor autonome de evaluare vor fi suportate de comerciantul, persoanã fizicã
interes local de sub autoritatea acestora, cãtre actualii deþi- sau juridicã, care a solicitat cumpãrarea respectivului spaþiu
nãtori, titulari ai unor contracte de închiriere, de locaþie de comercial.
gestiune sau de asociere.
(3) Preþul de vânzare se va stabili prin negociere
Art. 2. Ñ (1) Vânzarea spaþiilor comerciale aflate în directã între comerciantul, persoanã fizicã sau juridicã, ºi
administrarea consiliilor locale ºi a regiilor autonome de comisia de negociere a vânzãtorului, pornindu-se, ca preþ
interes local de sub autoritatea acestora cãtre comercianþi, minimal, de la valoarea stabilitã prin raportul de evaluare.
persoane fizice sau juridice, care le au în folosinþã la data
(4) Componenþa comisiei de negociere va fi stabilitã de
intrãrii în vigoare a prezentelor norme, se face prin nego- consiliul local respectiv, în termen de 30 de zile de la
ciere directã.
intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri. Comisia va fi alcã(2) Terenul aferent spaþiului comercial se poate vinde o tuitã din 5 membri:
datã cu acesta, dacã este clarificatã situaþia juridicã a tereÑ 3 delegaþi ai consiliului local;
nului ºi sunt îndeplinite condiþiile legale.
Ñ 2 delegaþi ai regiei autonome de interes local, în
(3) Nu fac obiectul prezentelor norme spaþiile din clãdi- cazul spaþiilor aflate în administrarea acesteia.
rile monument istoric sau cele aflate în zona de protecþie a
Membrii comisiei îºi desemneazã un preºedinte, secretariatul fiind asigurat de secretarul primãriei, care nu are
unui monument istoric, potrivit legii.
Art. 3. Ñ (1) Iniþiativa cumpãrãrii prin negociere directã drept de vot.
(5) Hotãrârile comisiei de negociere se iau cu majoritaaparþine comerciantului, persoanã fizicã sau juridicã, care
are în folosinþã spaþiul ºi care va depune, în acest sens, o tea simplã din numãrul de voturi exprimat de membrii
solicitare scrisã, la sediul vânzãtorului, în termen de 30 de acesteia.
zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(6) Membrii comisiei de negociere nu pot fi asociaþi,
(2) Vânzãtorul are obligaþia ca, în termen de 30 de zile administratori sau cenzori la persoana juridicã sau rude
lucrãtoare de la data primirii cererii, sã comunice solicitan- pânã la gradul al 4-lea, inclusiv, ai persoanei fizice care a
tului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii. solicitat cumpãrarea spaþiului comercial.
(3) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), spaArt. 5. Ñ (1) Pentru stabilirea preþului minim de vânzare
þiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de a spaþiilor comerciale, raportul de evaluare va evidenþia
cumpãrare se vor vinde prin licitaþie publicã deschisã.
valoarea investiþiilor efectuate de comerciantul persoanã
Art. 4. Ñ (1) Preþul minim de vânzare a spaþiilor comer- fizicã sau juridicã.
ciale prevãzute la art. 1 va fi stabilit pe baza unui raport
(2) Deducerea valorii investiþiilor efectuate se face
de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autori- numai dacã acestea îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
a) au fost efectuate
acordul proprietarului
spaþiului;
zate, potrivit legii. by
Evaluatorul,
persoanã
fizicã sau juridicã,
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b) au fost executate pe baza unei autorizaþii de construire, în condiþiile legii.
(3) Valoarea investiþiilor deduse în condiþiile alin. (2) nu
poate depãºi jumãtate din valoarea stabilitã prin raportul de
evaluare.
Art. 6. Ñ Procesul-verbal al comisiei, cuprinzând datele
cu privire la desfãºurarea negocierilor ºi preþul obþinut
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pentru fiecare spaþiu comercial se va depune la secretarul
primãriei, care îl va supune dezbaterii ºi aprobãrii consiliului, în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Art. 7. Ñ Contractul de vânzare-cumpãrare a spaþiului
comercial se va încheia în termen de 15 zile lucrãtoare de
la data aprobãrii de cãtre consiliul local.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea ºi utilizarea
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 43/1998,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru promovarea ºi
dezvoltarea turismului, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
Hotãrârea Guvernului nr. 166/1998 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind constituirea ºi utilizarea
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 130 din 30 martie 1998, precum ºi orice alte dispoziþii
contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 21 august 1998.
Nr. 511.

ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
Partea I, nr. 220 din 25 septembrie 1995, cu menþiunea
cã, pentru ”serviciile privind efectuarea convorbirilor telefonice interurbane, internaþionale, serviciile fax, telex ºi
Art. 1. Ñ (1) În sensul prevederilor Ordonanþei
InternetÒ, contribuþia de 3% se aplicã asupra comisionului
Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special
pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului, modificatã ºi practicat de agenþii economici;
b) veniturile proprii realizate, încasate sub formã de
completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 43/1998, denucomision
din activitatea turisticã, reprezintã diferenþa dintre
mitã în continuare ordonanþã, se definesc urmãtorii termeni:
a) veniturile realizate din serviciile turistice, inclusiv cele preþul/tariful total, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, plãtit
de clienþi agenþiilor de turism, ºi preþul, inclusiv taxa pe
de alimentaþie publicã, sunt:
valoarea adãugatã, facturat de prestatorii serviciilor turistice,
Ñ veniturile din cazare;
din care se exclude taxa pe valoarea adãugatã aferentã
Ñ veniturile din alimentaþie publicã;
comisionului, prin aplicarea cotei de taxã pe valoarea adãÑ veniturile din activitatea de agrement;
Ñ veniturile din ”alte servicii suplimentareÒ, conform ugatã.
(2) Veniturile provenite din valorificarea de cãtre agenþianexei nr. 7 la Ordinul ministrului turismului nr. 56/1995
pentru aprobarea Normelor metodologice ºi a criteriilor pri- ile de turism a biletelor de transport internaþional în ºi din
vind clasificarea pe stele ºi categorii a structurilor de pri- strãinãtate, efectuat prin curse regulate de agenþii economire turistice, publicat
în MonitorulTechnologies’
Oficial al României,
mici autorizaþi, nu constituie
activitate de Purposes
turism a agenþiilor.
Compression
by CVISION
PdfCompressor.
For Evaluation
Only
CAPITOLUL I
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CAPITOLUL II
Bugetul Fondului special pentru promovarea
ºi dezvoltarea turismului

piului Bucureºti a Bãncii Comerciale Române Ñ S.A., pe
seama Ministerului Turismului, în care se evidenþiazã veniturile încasate pentru constituirea Fondului special pentru
promovarea ºi dezvoltarea turismului, precum ºi plãþile disArt. 2. Ñ Fondul special pentru promovarea ºi dezvolta- puse de ordonatorul principal de credite.
rea turismului se constituie ºi se gestioneazã de cãtre
Art. 9. Ñ Agenþii economici prevãzuþi la art. 3 lit. a) din
Ministerul Turismului, în condiþiile prevãzute de ordonanþã ºi ordonanþã au obligaþia sã calculeze ºi sã vireze la Fondul
potrivit bugetului aprobat ca anexã la bugetul de stat.
special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului contriArt. 3. Ñ Ministerul Turismului, pe baza Programului buþia pentru turism de 3% asupra veniturilor realizate, defianual de dezvoltare a produselor turistice ºi a Programului nite la art. 1 alin. (1) lit. a) ºi b) din prezentele norme,
anual de marketing ºi promovare, aprobate de Guvern, ela- chiar dacã aceºtia beneficiazã de cota ”0Ò a taxei pe
boreazã bugetul Fondului special pentru promovarea ºi dez- valoarea adãugatã.
voltarea turismului, la termenele ºi în condiþiile stabilite prin
Art. 10. Ñ (1) Sumele datorate de cãtre agenþii econonorme de cãtre Ministerul Finanþelor.
mici se vireazã la Fondul special pentru promovarea ºi
Art. 4. Ñ (1) Programul anual de dezvoltare a produse- dezvoltarea turismului, astfel:
lor turistice ºi Programul anual de marketing ºi promovare
Ñ lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei
se elaboreazã de cãtre Ministerul Turismului, în colaborare pentru care au fost stabilite, pentru contribuþia de 3% afecu asociaþiile profesionale din turism, cu autoritãþile locale, rentã veniturilor realizate, conform art. 3 lit. a) din ordoºi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
nanþã;
(2) Propunerile consiliilor locale, agenþilor economici,
Ñ trimestrial, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare
asociaþiilor ºi/sau fundaþiilor ºi ale persoanelor fizice, referi- încheierii trimestrului, pentru veniturile datorate conform
toare la dezvoltarea ºi/sau promovarea turismului, se vor art. 3 lit. b) din ordonanþã.
transmite Ministerului Turismului pânã la data de 31 martie
(2) Agenþii economici vireazã sumele datorate la termea anului anterior celui pentru care se elaboreazã proiectul nele prevãzute la alin. (1), cu ordin de platã tip ”trezoreria
legii bugetului de stat.
statuluiÒ, în contul Ministerului Turismului 64.93.70122
Art. 5. Ñ În structura bugetului Fondului special pentru ”Disponibil din Fondul special pentru promovarea ºi dezvolpromovarea ºi dezvoltarea turismului se cuprind:
tarea turismuluiÒ, deschis la Sucursala municipiului Bucureºti
Ñ veniturile stabilite de reglementãrile în vigoare, care a Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.
reprezintã surse de constituire a Fondului special pentru
(3) În ordinul de platã agenþii economici vor menþiona
promovarea ºi dezvoltarea turismului;
expres: ”Reprezintã contribuþia pentru turism de 3% afeÑ cheltuielile ce se înscriu pe subdiviziunile clasificaþiei rentã lunii ..... 199.... pentru veniturile realizate, în sumã de
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismu- .... mii lei.Ò
lui ºi se fundamenteazã pe elementele prevãzute în pro(4) Plãtitorul prevãzut la art. 3 lit. b) din ordonanþã va
gramele menþionate mai sus.
menþiona expres în ordinul de platã: ”Reprezintã veniturile
Art. 6. Ñ La elaborarea programelor anuale se au în încasate în perioada .... 199...., în sumã de .... mii lei.Ò
vedere obiectivele stabilite de Ministerul Turismului prin
Art. 11. Ñ (1) Cheltuielile aprobate prin bugetele de
Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu ºi venituri ºi cheltuieli reprezintã limita maximã care nu poate
lung, cât ºi prioritãþile identificate cu ministerele interesate fi depãºitã.
ºi autoritãþile locale, urmãrindu-se:
(2) Modificãrile în cursul execuþiei ale prevederilor de
Ñ creºterea calitãþii serviciilor turistice;
cheltuieli în bugetul Fondului special pentru promovarea ºi
Ñ crearea de noi locuri de muncã în turism;
dezvoltarea turismului se efectueazã în condiþiile art. 29
Ñ creºterea veniturilor valutare din turism;
alin. (4) din Legea finanþelor publice nr. 72/1996.
Ñ crearea ºi reabilitarea de programe turistice pentru
(3) Pentru cheltuielile angajate ºi efectuate din Fondul
România;
special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului minisÑ sprijinirea componentelor turistice de dezvoltare localã trul turismului îndeplineºte atribuþiile ordonatorului principal
ºi regionalã;
de credite.
Ñ stimularea parteneriatului dintre sectorul public ºi parArt. 12. Ñ Cheltuielile din Fondul special pentru promoticular din turism;
varea ºi dezvoltarea turismului se efectueazã pe subdiviziuÑ creºterea eficienþei utilizãrii resurselor turistice, natu- nile clasificaþiei acestui fond, pe baza documentelor
rale ºi antropice.
justificative întocmite pentru acþiunile ºi destinaþiile prevãArt. 7. Ñ (1) Dupã aprobarea prin lege a bugetului zute la art. 6 din ordonanþã, aprobate de cãtre ordonatorul
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismu- de credite ºi vizate pentru controlul financiar preventiv.
lui, Ministerul Turismului procedeazã la repartizarea cheltuArt. 13. Ñ (1) Cheltuielile pentru acþiunile ºi proiectele
ielilor pe baza bugetului de venituri ºi cheltuieli aprobat, cuprinse în programele anuale ºi cele pentru investiþii se
conform legislaþiei în vigoare.
angajeazã pe bazã de licitaþii, potrivit reglementãrilor în
(2) Cheltuielile se stabilesc în funcþie de Programul vigoare pentru achiziþiile publice.
anual de dezvoltare a produselor turistice ºi de Programul
(2) Finanþarea investiþiilor din Fondul special pentru proanual de marketing ºi promovare ºi privesc acþiunile ºi des- movarea ºi dezvoltarea turismului se efectueazã potrivit
tinaþiile menþionate la art. 6 din ordonanþã.
normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor nr. 2.487/1996, modificat ºi completat prin Ordinul
CAPITOLUL III
ministrului finanþelor nr. 1.169/1997.
Execuþia bugetului Fondului special
Art. 14. Ñ (1) Din Fondul special pentru promovarea ºi
pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
dezvoltarea turismului se poate solicita finanþare pentru
Art. 8. Ñ Execuþia bugetului Fondului special pentru pro- realizarea de proiecte de cãtre:
movarea ºi dezvoltarea turismului se deruleazã prin contul
a) persoanele juridice române care au în obiectul lor de
64.93.70122 ”Disponibil din Fondul special pentru promova- activitate turismul ori al cãror scop îl constituie promovarea
Compression
CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
ºi/sau dezvoltarea turismului;
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b) persoanele fizice cu domiciliul în România, autorizate
în activitatea de turism, conform legislaþiei în vigoare, inclusiv asociaþiile familiale.
(2) Nu pot fi finanþate proiecte propuse de persoane
fizice ºi persoane juridice române autorizate conform legii,
care se aflã în una dintre urmãtoarele situaþii:
a) sunt declarate conform legii în incapacitate de platã;
b) au plãþile/conturile blocate conform unei hotãrâri judecãtoreºti rãmase definitivã;
c) nu au achitat la termen contribuþia pentru turism de
3% la Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului, în cazul în care o datorau;
d) au restanþe la plata impozitelor ºi taxelor datorate la
bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale ºi la fondurile speciale, mai mari de 90 de zile.
(3) De asemenea, nu pot fi finanþate proiecte propuse
de persoane fizice care:
a) se fac vinovate de declaraþii false cu privire la situaþia lor economicã;
b) au încãlcat, cu bunã ºtiinþã, prevederile unui alt contract finanþat din fonduri publice;
c) au fost condamnate pentru: furt, abuz de încredere,
gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare, dare sau
luare de mitã, mãrturie mincinoasã, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
(4) Persoanele fizice sau persoanele juridice care solicitã finanþarea din Fondul special pentru promovarea ºi
dezvoltarea turismului au obligaþia de a da o declaraþie pe
propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa
nr. 1 la prezentele norme metodologice.
Art. 15. Ñ Ministerul Turismului poate aloca din Fondul
special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului sume
pentru cofinanþarea proiectelor, în limita a 50% din valoarea
acestora ºi a plafoanelor aprobate prin programele anuale.
Art. 16. Ñ Creditele pentru investiþii pe termen mediu în
turism se acordã câºtigãtorului licitaþiei prin banca comercialã cu care Ministerul Turismului a încheiat convenþie, în
care sunt cuprinse modalitãþile ºi rãspunderile privind derularea creditelor respective ºi recuperarea acestora pentru
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reîntregirea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului.
Art. 17. Ñ Operaþiunile de încasãri ºi plãþi privind execuþia bugetului Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului se înregistreazã în contabilitatea
Ministerului Turismului ºi a agenþilor economici, conform
anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
CAPITOLUL IV
Controlul constituirii ºi utilizãrii Fondului special
pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
Art. 18. Ñ Controlul constituirii Fondului special pentru
promovarea ºi dezvoltarea turismului se realizeazã de cãtre
Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism ºi de cãtre personalul de specialitate al Ministerului Turismului, în baza
delegaþiei emise în acest scop.
Art. 19. Ñ (1) În cadrul acþiunii de control se vor verifica, în principal, urmãtoarele aspecte:
a) determinarea corectã a bazei de calcul ºi a valorii
contribuþiei pentru turism de 3%;
b) virarea integralã ºi în termen la Fondul special pentru
promovarea ºi dezvoltarea turismului a sumei datorate;
c) reflectarea corectã în contabilitate a sumelor datorate
ºi virate la Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului.
(2) Pentru neplata în termen a contribuþiei pentru turism
de 3%, datoratã de agenþii economici, se aplicã prevederile
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare.
Art. 20. Ñ Controlul utilizãrii Fondului special pentru
promovarea ºi dezvoltarea turismului se face de cãtre instituþiile abilitate, potrivit legii.
Art. 21. Ñ Monitorizarea proiectelor finanþate din Fondul
special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului se face
de cãtre personalul de specialitate al Ministerului
Turismului.
Art. 22. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
DECLARAÞIE

Subsemnatul (numele ºi adresa) É...............................................................................ÉÉÉÉ,
...................................................................................................................................................................
în calitate de reprezentant al (denumirea ºi sediul)..............................................................................
..................................................................................................................................................................,
având funcþia de ÉÉ............................ÉÉ, declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu ºi,
respectiv, persoana juridicã pe care o reprezint nu se aflã, de la caz la caz, în una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) în incapacitate de platã;
b) cu plãþile/conturile blocate conform unei hotãrâri judecãtoreºti definitive;
c) nu sunt (este) vinovat(ã) de declaraþii false cu privire la situaþia economicã;
d) nu am (a) încãlcat cu bunã ºtiinþã prevederile unui alt contract finanþat din fonduri publice;
e) cu contribuþia de 3% la Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului neachitatã la termen;
f) cu restanþe la plata impozitelor ºi taxelor datorate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor
sociale de stat, bugetele locale ºi fondurile speciale, mai mari de 90 de zile;
g) nu sunt (este) condamnat(ã) pentru: furt, abuz de încredere, gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare, dare sau luare de mitã, mãrturie mincinoasã, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Sub sancþiunile aplicate faptei de fals în declaraþii, declar cã am verificat datele din prezenta declaraþie ºi, în conformitate cu informaþiile furnizate, o declar completã ºi corectã.
...................................
Data ÉÉ...........
(semnãtura)
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ANEXA Nr. 2

Contabilitatea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
1. La nivelul Ministerului Turismului, care gestioneazã, potrivit ordonanþei:
a) conturi contabile utilizate:
Ñ 144 ”Disponibil din Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismuluiÒ;
Ñ 220 ”DebitoriÒ (analitic ”Debitori din Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismuluiÒ);
Ñ 344 ”Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismuluiÒ;
Ñ 444 ”Cheltuieli din Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismuluiÒ;
b) înregistrãri contabile:
Ñ încasarea sumelor virate conform art. 3 din ordonanþã de la agenþii economici;
144 = 344
Ñ virarea sumelor cãtre persoanele juridice nominalizate la art. 16 din prezentele norme
metodologice;
220 = 144
Trimestrial, la prezentarea deconturilor justificative, conform anexei nr. 3 la prezentele norme,
de cãtre persoanele juridice nominalizate la art. 16 din prezentele norme metodologice;
444 = 220
Ñ la sfârºitul anului, închiderea contului de cheltuieli;
344 = 444
Acordarea de credite pe termen mediu pentru proiectele de investiþii în turism.
La Ministerul Turismului:
înregistrãri contabile:
Ñ constituirea depozitului la bancã, în vederea acordãrii creditelor pentru proiectele de
investiþii în turism, pe bazã de convenþie;
144/analitic depozit pentru credite = 144 cont 64.93;
Ñ încasarea dobânzii aferente depozitului constituit la Banca Comercialã Românã Ñ S.A.
144/analitic distinct = 344.
2. Agenþii economici care datoreazã sume în conformitate cu prevederile ordonanþei în debitul contului ”Cheltuieli cu alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ Ñ analitic distinct, prin creditarea contului ”Fonduri speciale Ñ taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ Ñ analitic: ”Sume datorate
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismuluiÒ
635/analitic distinct = 447.

ANEXA Nr. 3

Persoane juridice
DECONT JUSTIFICATIV

privind sumele primite din Fondul special pentru promovarea
ºi dezvoltarea turismului pentru trimestrul ÉÉÉ anul 199É
Explicaþii

Suma pentru
care se justificã

Cumulat de la
începutul anului

I. Venituri din sumele primite din Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
II. Cheltuieli pentru rambursãri de credite
interne, plãþi de dobânzi ºi comisioane, din
care:
Ñ rambursãri de credite interne
Ñ plãþi de dobânzi ºi comisioane
Datele se confirmã pe rãspunderea noastrã.
Director general,

Director economic,
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CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
referitoare la analiza concentrãrii economice realizate
prin achiziþionarea de cãtre Societatea Comercialã ”Lafarge RomaniaÒ Ñ S.A.
a pachetului majoritar de 50,9986% din acþiunile Societãþii Comerciale ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti
Ñ Societatea Comercialã ”MoldocimÒ Ñ S.A. Bicaz Ñ
Plenul Consiliului Concurenþei,
la care pachetul majoritar de acþiuni este deþinut de Socieavând în vedere:
1. Legea concurenþei nr. 21/1996, publicatã în Monitorul tatea HEIDELBERGER ZEMENT GmbH;
Ñ Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A. Fieni Ñ la
Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996,
2. Regulamentul privind autorizarea concentrãrilor eco- care pachetul majoritar de acþiuni este deþinut de cãtre
nomice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercialã ”TagrimpexÒ Ñ S.R.L. Bucureºti;
Ñ Societatea Comercialã ”CimusÒ Ñ S.A. Câmpulung Ñ
nr. 63 bis din 14 aprilie 1997,
3. Investigaþia declanºatã prin Ordinul nr. 26 din 8 apri- la care pachetul majoritar de acþiuni este deþinut de PAS
Societatea Comercialã ”CimusÒ Ñ S.A. Câmpulung;
lie 1998 al preºedintelui Consiliului Concurenþei,
Ñ Societatea Comercialã ”PresconÒ Ñ S.A. Braºov Ñ
4. Raportul de investigaþie ºi celelalte materiale din
societate cu capital integral privat;
Dosarul nr. RS 15 din 27 februarie 1998,
Ñ Societatea Comercialã ”TemeliaÒ Ñ S.A. Braºov Ñ
5. Faptul cã au fost îndeplinite procedura de transmitere
a Raportului de investigaþie pentru luarea la cunoºtinþã ºi societate cu capital integral privat;
Ñ Societatea Comercialã ”CasialÒ Ñ S.A. Deva Ñ la
formularea de observaþii ºi procedura de citare pentru
care
pachetul majoritar de acþiuni este deþinut de Societaaudierea pãrþilor în plenul Consiliului Concurenþei la data
tea LASSELSBERGER HOLDING INTERNATIONAL GmbH;
de 5 august 1998,
Ñ Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda Ñ
6. Observaþiile la raport transmise Consiliului Concurenþei
de cãtre pãrþi atât înainte de audiere, cât ºi dupã desfãºu- la care pachetul majoritar de acþiuni este deþinut de
rarea acesteia, precum ºi declaraþiile fãcute în timpul audie- Societatea HOLDERBANK FINANCIERE GLARIS Ltd,
fiecare având câte o fabricã de ciment.
rii în plenul Consiliului Concurenþei la data de 5 august
7. Segmentul de piaþã deþinut de Societatea Comercialã
1998 de cãtre reprezentanþii legali ai pãrþilor.
”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, la nivelul întregii þãri, este de
Luând în considerare urmãtoarele:
1. Operaþiunea de concentrare economicã s-a realizat 48,86%, dar specificul pieþei cimentului necesitã o analizã
prin preluarea de la Fondul Proprietãþii de Stat a 50,9986% zonalã. Piaþa de desfacere a fiecãrei fabrici de ciment în
din acþiunile Societãþii Comerciale ”RomcimÒ Ñ S.A. România este limitatã de un cerc cu raza de aproximativ
Bucureºti de cãtre Societatea Comercialã ”Lafarge 200 km, distanþã pânã la care beneficiarii pot suporta chelRomaniaÒ Ñ S.A., care aparþine grupului francez Lafarge. tuielile de transport, fãrã a fi nevoiþi sã se orienteze spre
Societatea Comercialã achiziþionatã, ”RomcimÒ Ñ S.A. alþi producãtori.
8. Fabricile Societãþii Comerciale ”RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti, este o societate comercialã româneascã, înfiinBucureºti sunt amplasate în urmãtoarele zone:
þatã în anul 1990, prin asocierea a ºase fabrici producãzona sud-esticã Ñ Romcim Medgidia;
toare de diferite sortimente de lianþi minerali artificiali Ñ
zona centralã Ñ Romcim Hoghiz;
ciment, var ºi ipsos ºi produse asociate din azbociment.
zona sud-vesticã Ñ Romcim Târgu Jiu ºi
Aceste fabrici sunt: Romcim Medgidia, Romcim Hoghiz,
zona vesticã Ñ Romcim Aleºd, iar pieþele acestora se
Romcim Târgu Jiu, Romcim Aleºd, Romcim Aghireº ºi interfereazã reciproc.
Romcim Oradea.
9. Pentru definirea poziþiei ocupate de Societatea
2. Au fost definite patru pieþe relevante pe întreg terito- Comercialã ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti pe piaþa cimentului
riul României: piaþa cimentului, piaþa varului, piaþa ipsosului au fost utilizate mai multe criterii:
ºi piaþa produselor asociate din azbociment.
a) cota de piaþã deþinutã de Societatea Comercialã
3. Segmentele de piaþã au fost determinate luându-se ca ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti;
principal criteriu cifra de afaceri a producãtorilor, realizatã
b) relaþia dintre cota de piaþã deþinutã de Societatea
pe fiecare produs, deoarece între cele patru grupe de pro- Comercialã ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi cea deþinutã de
duse existã mari diferenþe în privinþa tehnologiilor de fabri- concurenþii sãi;
caþie, materiilor prime, costurilor ºi a preþurilor de vânzare.
c) avansul tehnologic al Societãþii Comerciale ”RomcimÒ Ñ S.A.
4. Segmentele de piaþã deþinute de producãtori pe cele Bucureºti faþã de concurenþii sãi;
patru pieþe nu s-au modificat în urma realizãrii concentrãrii
d) existenþa unor reþele dezvoltate de vânzãri ale proeconomice, întrucât, anterior achiziþiei, Societatea ducãtorilor de ciment;
Comercialã ”Lafarge RomaniaÒ Ñ S.A. nu a desfãºurat
e) integrarea verticalã a producãtorilor de ciment;
activitãþi de producþie sau desfacere a materialelor de conf) reputaþia mãrcii de ciment a fiecãrui producãtor;
strucþii pe piaþa româneascã.
g) concurenþa potenþialã;
5. Piaþa cea mai afectatã de concentrarea economicã
h) apartenenþa producãtorilor de ciment la grupuri de
este piaþa româneascã a cimentului, deoarece cimentul întreprinderi ce opereazã în întreaga Europã sau în lume.
ocupã o pondere de peste 80% din cifra de afaceri atât a
10. Din analiza cotei de piaþã deþinute pe pieþele geoSocietãþii Comerciale ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, cât ºi a grafice relevante au fost puse în evidenþã urmãtoarele
concurenþilor, celelalte produse fiind complementare.
zone critice, în care Societatea Comercialã ”RomcimÒÑ S.A.
6. Producãtorii de ciment din România sunt:
Bucureºti deþine ponderi de peste 50%:
Ñ Societatea Comercialã ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti,
Ñ zona TimiºÑAradÑCaraº-Severin,
care are patru fabrici de ciment în localitãþile: Medgidia,
Ñ zona GiurgiuÑTeleorman.
Hoghiz, Aleºd ºi Târgu Jiu,
11. S-a constatat îndeplinirea condiþiei prevãzute la
art. 13, teza I, dinFor
Legea
nr. 21/1996,Purposes
consolidându-se
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poziþia pe piaþa deþinutã de Societatea Comercialã
”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, deoarece:
a) Societatea Comercialã ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti
deþine poziþia dominantã pe anumite segmente de piaþã;
b) Grupul Lafarge deþine o importantã putere financiarã
ºi economicã.
12. Analiza criteriilor de apreciere a compatibilitãþii operaþiunii de concentrare economicã cu un mediu concurenþial normal, cuprinse la art. 14 alin. (1) din Legea
nr. 21/1996, a pus în evidenþã urmãtoarele aspecte:
a) prin concentrarea economicã realizatã, segmentul
Romcim pe piaþa afectatã a cimentului nu s-a modificat,
rãmânând acelaºi atât înainte, cât ºi dupã aceasta;
b) în afara judeþelor Tulcea ºi Constanþa, deservite doar
de Romcim Medgidia, ºi judeþele Botoºani, Iaºi ºi Suceava,
în care singurul furnizor este Moldocim Bicaz, în restul teritoriului þãrii existã un climat concurenþial normal;
c) în zonele în care concurenþa este restrânsã, existã
posibilitatea importurilor din þãrile situate în vecinãtatea
României, importuri stimulate de taxele vamale reduse sau
inexistente;
d) Societatea Comercialã ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti nu
s-a putut manifesta independent în ceea ce priveºte politica
de preþuri;

e) consolidarea poziþiei Societãþii Comerciale ”RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti pe piaþa cimentului este contracaratã de întãrirea
poziþiei concurenþilor, prin preluarea acestora de societãþi
puternice pe piaþa europeanã ºi mondialã a cimentului;
f) în prezent, în România, cererea de ciment este cu
mult sub valoarea ofertei. În condiþiile de creºtere a cererii,
repartizarea teritorialã ºi rezerva de capacitate a producãtorilor de ciment asigurã o piaþã concurenþialã.
13. Conform formularului de notificare, Societatea
Comercialã ”Lafarge RomaniaÒ Ñ S.A. va realiza un program de investiþii cu urmãtoarele obiective:
Ñ reducerea consumurilor specifice la materiile prime
prin conversia la combustibili solizi;
Ñ controlul calitãþii produselor prin introducerea pe calculator a procesului tehnologic;
Ñ creºterea productivitãþii;
Ñ reducerea costurilor pe unitatea de produs;
Ñ alinierea produselor la standardele europene.
Aceste investiþii vor contribui la progresul tehnic ºi la
creºterea eficienþei economice, asigurând îndeplinirea condiþiilor menþionate la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 21/1996.
Avându-se în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 21
alin. (4) lit. a) din Legea nr. 21/1996, plenul Consiliului
Concurenþei

DECIDE:
Art. 1. Ñ În temeiul art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea
concurenþei nr. 21/1996, se autorizeazã concentrarea economicã realizatã prin achiziþionarea de cãtre Societatea
Comercialã ”Lafarge RomaniaÒ Ñ S.A. Paris a pachetului
majoritar de 50,9986% din acþiunile Societãþii Comerciale
”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti.
Art. 2. Ñ Taxa de autorizare, prevãzutã la art. 33
alin. (2) din Legea nr. 21/1996, este de 631.650.186 lei ºi
se va vira în termen de 5 zile, cu ordin de platã tip trezorerie, la bugetul de stat, în contul 60.17.01.03, deschis, pe
seama administraþiilor financiare, la Banca Comercialã
Românã Ñ S.A., Sucursala municipiului Bucureºti. O copie
de pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului
Concurenþei.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã din momentul plãþii taxei de autorizare prevãzute la art. 2.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã, conform art. 21 alin. (6) din Legea nr. 21/1996, la
Curtea de Apel Bucureºti, Secþia contencios administrativ,
în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 5. Ñ În conformitate cu art. 62 din Legea
nr. 21/1996, Consiliul Concurenþei dispune publicarea deci-

ziei asupra concentrãrii economice, de cãtre Societatea
Comercialã ”Lafarge RomaniaÒ Ñ S.A., în Monitorul Oficial
al României, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei decizii.
Art. 6. Ñ Secretariatul general al Consiliului Concurenþei
va comunica neîntârziat prezenta decizie pãrþilor implicate.
Art. 7. Ñ Decizia este adresatã:
1. Societãþii Comerciale ”Lafarge RomaniaÒ Ñ S.A.
Paris
Sediul social: Paris, 61 Rue de Belles Feuilles, 75116;
Nr. înreg. 383 937 133 RCS Paris;
Cod fiscal: 311 340 (TVA);
Tel: 00-331 4434 1278;
Fax: 00-331 4434 1148;
2. Societãþii Comerciale ”Lafarge RomcimÓ Ñ S.A.
Bucureºti
Sediul social: Bucureºti, sectorul 3, str. Radu
Calomfirescu nr. 8, 70474;
Nr. înreg. R. Com. J 40/546/1991;
Cod fiscal: R 328 750;
Tel: 312 51 01, 310 08 80, 315 09 36;
Fax: 312 09 45, 310 26 10.

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

Viorel Munteanu
Bucureºti, 12 august 1998.
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