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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare
a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã
ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã
În temeiul art. 1 alin. (4) ºi al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor
ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi
fundaþiilor române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã
ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ În anul 1998, nivelul mediu lunar al subvenþiilor care se acordã de la bugetul de stat pentru o persoanã asistatã este de 300.000 lei.
Art. 3. Ñ (1) Subvenþia se acordã lunar, potrivit convenþiei încheiate între Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
prin serviciile publice descentralizate, respectiv consiliul
local, prin primar, ºi asociaþia sau fundaþia românã selec-

þionatã pe baza criteriilor prevãzute în normele metodologice aprobate prin prezenta hotãrâre.
(2) Subvenþia se acordã începând cu luna urmãtoare
datei încheierii convenþiei.
Art. 4. Ñ (1) Subvenþiile primite se utilizeazã de cãtre
asociaþii ºi fundaþii în unitãþile de asistenþã socialã înfiinþate
ºi administrate de acestea, în completarea veniturilor proprii
ºi a celor primite sub formã de donaþii sau sponsorizãri
pentru întreþinerea persoanelor asistate.
(2) Unitatea de asistenþã socialã poate oferi servicii de
asistenþã socialã, în conformitate cu statutul asociaþiei sau
al fundaþiei în subordinea cãreia funcþioneazã, pentru beneficiarii asistaþi la sediul unitãþii sau la domiciliul acestora.
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Art. 5. Ñ Sumele rãmase neutilizate la data încheierii
exerciþiului financiar se restituie la bugetul de stat sau,
dupã caz, la bugetul local, pentru a fi virate la bugetul din
care au fost acordate subvenþiile.
Art. 6. Ñ Controlul asupra activitãþilor desfãºurate de
unitãþile de asistenþã socialã care au primit fonduri acordate

cu titlu de subvenþie de la bugetul de stat se exercitã de
cãtre serviciile publice descentralizate ale Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi, respectiv, de cãtre organele
abilitate de cãtre primãrii, în cazul unitãþilor care au primit
subvenþii de la bugetele locale, precum ºi de alte organe
de control abilitate de lege.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 28 august 1998.
Nr. 539.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã
care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã
CAPITOLUL I
Cadrul general
Art. 1. Ñ Asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de
asistenþã socialã pot primi subvenþii de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, dupã cum urmeazã:
a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale, cele ale cãror activitãþi de asistenþã
socialã se adreseazã unor beneficiari din mai multe judeþe
ale þãrii;
b) de la bugetele locale, prin primãrii, cele ale cãror
activitãþi de asistenþã socialã se adreseazã beneficiarilor
dintr-un singur judeþ ºi, respectiv, din municipiul Bucureºti.
CAPITOLUL II
Procedura de solicitare a subvenþiei
Art. 2. Ñ Documentaþia de solicitare a subvenþiei se
înainteazã în pachet închis ºi se înregistreazã la registratura Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, dupã caz,
a consiliului local în ultima lunã a trimestrului III al anului,
pentru subvenþia din anul urmãtor.
Art. 3. Ñ (1) Documentaþia solicitanþilor va conþine
urmãtoarele:
a) formularele standard de solicitare a subvenþiei, care
se completeazã, obligatoriu, prin dactilografiere, în trei
exemplare, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 1 ºi
2 la prezentele norme metodologice;
b) raport privind activitatea asociaþiei sau a fundaþiei în
ultimii 2 ani calendaristici, întocmit de reprezentantul serviciului descentralizat al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale din raza teritorialã în care asociaþia sau fundaþia îºi
are sediul sau, dupã caz, de reprezentantul consiliului local
din bugetul cãruia se solicitã subvenþia;
c) notã privind oportunitatea unitãþii de asistenþã socialã
în raport cu prioritãþile de asistenþã socialã din localitate,
întocmitã de reprezentantul serviciului descentralizat al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale din raza teritorialã
în care asociaþia sau fundaþia îºi are sediul sau, dupã caz,
de reprezentantul consiliului local din bugetul cãruia se solicitã subvenþia;
d) declaraþie pe propria rãspundere a preºedintelui asociaþiei sau al fundaþiei, din care sã reiasã cã organizaþia
nu are sume neachitate la scadenþã cãtre persoane fizice

sau juridice, sume sau bunuri urmãrite în vederea executãrii silite;
e) actele constitutive ale asociaþiei sau ale fundaþiei ºi
actele adiþionale, dupã caz;
f) sentinþa civilã de dobândire a personalitãþii juridice ºi
sentinþele civile care autorizeazã modificãrile statutului,
dupã caz;
g) ultima dare de seamã contabilã a asociaþiei sau a
fundaþiei;
h) ultimul extras de cont bancar;
i) dovada privind codul fiscal;
j) dovada privind patrimoniul social la data solicitãrii
subvenþiei;
k) dovada de sediu pentru unitatea de asistenþã socialã
(situaþia juridicã, planul clãdirii, contracte cu prestatorii de
servicii pentru cheltuieli curente);
l) documente privind colaborarea, parteneriatul cu consiliile locale, cu organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale, dacã este cazul;
m) alte documente relevante privind activitatea asociaþiei
sau a fundaþiei, dupã caz.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. a)Ðd) vor fi
prezentate în original, iar cele prevãzute la lit. e)Ðm), în
copie.
CAPITOLUL III
Criteriile de acordare a subvenþiilor asociaþiilor
ºi fundaþiilor evaluate ºi selecþionate
Art. 4. Ñ Evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor ºi fundaþiilor se fac în baza urmãtoarelor criterii:
a) justificarea unitãþii de asistenþã socialã în raport cu
necesitãþile ºi prioritãþile de asistenþã socialã ale comunitãþii;
b) capacitatea organizatoricã ºi de funcþionare a unitãþii
de asistenþã socialã:
Ñ experienþa asociaþiei sau a fundaþiei în domeniul
serviciilor sociale propuse;
Ñ cãile ºi modalitãþile de identificare a beneficiarilor;
Ñ funcþionarea unitãþii de asistenþã socialã într-un
sediu adecvat;
Ñ organizarea activitãþilor din unitatea de asistenþã
socialã;
Ñ calitatea standardelor propuse de asociaþie sau de
fundaþie pentru serviciile acordate de unitatea de
asistenþã socialã;
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Ñ capacitatea bugetului de venituri ºi cheltuieli al
unitãþii de asistenþã socialã de a asigura funcþionarea acesteia, pe perioada subvenþionãrii, la
standardele propuse;
Ñ capacitatea resurselor umane de a asigura funcþionarea unitãþii de asistenþã socialã la standardele
propuse;
Ñ experienþã de colaborare, parteneriat cu autoritãþile
locale, cu alte organizaþii guvernamentale ºi
neguvernamentale.
Art. 5. Ñ Nu sunt selecþionate asociaþiile ºi fundaþiile
aflate în urmãtoarele situaþii:
a) nu se încadreazã în prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor
române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã;
b) nu prezintã documentaþia completã ºi întocmitã potrivit prevederilor cap. II;
c) plãþile/conturile le sunt blocate conform unei hotãrâri
judecãtoreºti;
d) se fac vinovate de declaraþii inexacte cu privire la
informaþiile solicitate în vederea subvenþionãrii;
e) au încãlcat un alt contract de subvenþionare încheiat
anterior.
Art. 6. Ñ Evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor ºi fundaþiilor, în baza criteriilor prevãzute la art. 4, se fac de
cãtre o comisie de evaluare ºi selecþionare, dupã cum
urmeazã:
a) Comisia de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor ºi
fundaþiilor care pot primi subvenþii de la bugetul de stat se
organizeazã în cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale ºi este numitã anual prin ordin al ministrului muncii
ºi protecþiei sociale;
b) Comisia de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor ºi
fundaþiilor care pot primi subvenþii de la bugetele locale se
organizeazã ºi se aprobã anual prin hotãrâre a consiliului
local.
Art. 7. Ñ (1) Comisia de evaluare ºi selecþionare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Ð numãrul membrilor ei sã fie de minimum 3 persoane;
Ð sã funcþioneze cu o majoritate simplã;
Ð preºedintele comisiei sã fie ales de membrii acesteia
prin vot deschis;
Ð secretarul comisiei sã fie unul dintre membrii acesteia,
desemnat de preºedinte prin consultare cu ceilalþi membri
ai comisiei;
Ð fiecare membru al comisiei sã semneze o declaraþie
de imparþialitate.
(2) Documentaþia de solicitare a subvenþiilor este evaluatã de cãtre membrii comisiei în funcþie de grila de evaluare stabilitã de aceasta.
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(3) Pentru fiecare propunere de subvenþionare, comisia
stabileºte un raport privind oportunitatea acesteia de a
beneficia de subvenþie.
(4) Comisia stabileºte asociaþiile ºi fundaþiile care vor
beneficia de subvenþie, precum ºi nivelul total al acesteia.
(5) Comisia înainteazã direcþiei de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, dupã caz, consiliului local documentele privind asociaþiile ºi fundaþiile
selecþionate.
(6) Comisia anunþã, în scris, rezultatul selecþiei asociaþiei
sau fundaþiei care a solicitat subvenþii.
CAPITOLUL IV
Încheierea convenþiei
Art. 8. Ñ (1) Asociaþiile ºi fundaþiile selecþionate încheie
convenþii scrise cu serviciul public descentralizat al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale din raza teritorialã
în care acestea îºi au sediul sau, dupã caz, cu consiliul
local reprezentat prin primar.
(2) Convenþia se încheie dupã aprobarea legii bugetului
de stat.
(3) Modelul de convenþie este prezentat în anexa nr. 3
la prezentele norme metodologice. La convenþie se vor
anexa ºi formularele standard de solicitare a subvenþiei,
completate potrivit art. 3.
CAPITOLUL V
Alocarea subvenþiei
Art. 9. Ñ (1) Serviciile publice descentralizate ale
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, respectiv, organele abilitate de primãrii verificã, lunar, corectitudinea subvenþiei solicitate de asociaþie sau de fundaþie ºi stabilesc
necesarul de credite bugetare conform documentelor justificative de cheltuieli din luna precedentã.
(2) Serviciile publice descentralizate ale Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, respectiv, ordonatorul principal de credite local efectueazã plata cãtre asociaþie sau
fundaþie prin virament în contul bancar al acesteia.
Art. 10. Ñ (1) Asociaþiile ºi fundaþiile care înfiinþeazã ºi
administreazã unitãþi de asistenþã socialã ºi care au primit
subvenþii în condiþiile Legii nr. 34/1998 sunt obligate sã
întocmeascã ºi sã transmitã organului de la care au primit
subvenþia, la termenele ºi în condiþiile stabilite prin dispoziþiile legale în vigoare, un cont de execuþie privind modul de
utilizare a subvenþiei.
(2) Asociaþiile ºi fundaþiile care au primit subvenþii în
condiþiile Legii nr. 34/1998 sunt obligate sã prezinte organului de la care au primit subvenþia o raportare intermediarã ºi finalã, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4
la prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

FORMULAR

de solicitare a subvenþiilor în temeiul Legii nr. 34/1998
I. Date despre asociaþie/fundaþie
1. Denumirea:

Asociaþia/Fundaþia .................................................................................. (codul ..........................,
localitatea ................................................, str. .................................................................. nr. ........,
judeþul .............................., telefon ........................, fax ...................).
2. Numãrul ºi data înscrierii legale:

Dosarul nr. .................
Sentinþa civilã nr. ..................... din data de ................, eliberatã de ........................................
Instituþia care a acordat avizul în vederea obþinerii personalitãþii juridice ...................................
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3. Structura de conducere a asociaþiei/fundaþiei:

a) Date personale ale preºedintelui asociaþiei/fundaþiei:
Numele ..................................................................... Prenumele ................................................
Data naºterii ....................................................................................................................................
Profesia ...........................................................................................................................................
Funcþia .............................................................................................................................................
Locul de muncã ..............................................................................................................................
Domiciliul:
(codul ........................., localitatea .................................., str. ....................................... nr. ......,
sectorul/judeþul ..................................);
b) Date personale ale responsabilului financiar al asociaþiei/fundaþiei:
Numele ..................................................................... Prenumele ................................................
Data naºterii ....................................................................................................................................
Profesia ...........................................................................................................................................
Funcþia .............................................................................................................................................
Locul de muncã ..............................................................................................................................
Domiciliul:
(codul ........................., localitatea ....................................., str. ....................................... nr. ......,
sectorul/judeþul ..........................).
4. Membrii asociaþiei, respectiv personalul fundaþiei:

Numãrul total .................................................................................................................................,
din care:
Ð salariaþi ........................................................................................................................................
Ð colaboratori ..................................................................................................................................
Ð voluntari .......................................................................................................................................
5. Filialele/sucursalele asociaþiei/fundaþiei:

....................................................................................................................................................................
(Precizaþi dacã asociaþia/fundaþia are filiale, temeiul juridic în baza cãrora au fost înfiinþate acestea, numãrul total de filiale,
denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)

6. Specificaþi obiectivele asociaþiei/fundaþiei în domeniul asistenþei sociale, în conformitate cu statutul:
......................................................................................................................................................................................
7. Codul fiscal nr. .................... din data de ........................., emis de .......................
8. Numãrul contului bancar:

Banca ..............................................................................................................................................
(denumirea ºi sediul)

Numele persoanelor cu drept de semnãturã
....................................................................................................................................................................
9. Bugetul anual de venituri ºi cheltuieli al asociaþiei/fundaþiei, pe durata ultimilor 2 ani calendaristici:

.......................................................................................................................................................................
10. Patrimoniul de care dispune asociaþia/fundaþia (mijloace fixe, dotãri, echipamente):

.......................................................................................................................................................................
II. Experienþa asociaþiei/fundaþiei în domeniul serviciilor de asistenþã socialã
1. Experienþa anterioarã a asociaþiei/fundaþiei în domeniul activitãþilor ºi serviciilor de asistenþã
socialã:

....................................................................................................................................................................
(Menþionaþi, dupã caz: DA sau NU. Dacã DA, precizaþi activitãþile ºi serviciile de asistenþã socialã desfãºurate de
asociaþie/fundaþie în anul calendaristic precedent ºi în anul curent, precum ºi grupul-þintã, dimensiunea acestuia.)

2. Asociaþia/fundaþia desfãºoarã servicii sociale:

Ñ la nivel local

DA/NU

(Dacã DA, precizaþi localitatea.)

Ñ la nivel de judeþ/judeþe

DA/NU

(Dacã DA, precizaþi judeþul/judeþele.)

3. Serviciile oferite sunt contra cost:

DA/NU
(Dacã DA, specificaþi metodologia de stabilire a contribuþiei.)

4. Modalitãþile de selecþionare a beneficiarilor:

.....................................................................................................................................................................
5. Calificarea persoanelor din asociaþie/fundaþie în domeniul asistenþei sociale:

Numãrul persoanelor:
cu studii superioare ..........., cu studii medii ................, cu alte forme de calificare .................
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6. A mai primit asociaþia/fundaþia sprijin financiar din partea altor organizaþii/instituþii, pentru proiecte în domeniul asistenþei sociale realizate pânã în prezent?

DA/NU
(Dacã DA, vã rugãm sã precizaþi, în ordinea importanþei, proiectele relevante, indicând urmãtoarele elemente pentru fiecare.)

Titlul proiectului ...................................................
Anul .............
Organizaþia/instituþia care v-a sprijinit .........................................................................................
Suma acordatã .................... sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ........................................
Descrieþi pe scurt proiectul
....................................................................................................................................................................
Parteneri în proiect
....................................................................................................................................................................
Denumiþi o persoanã care poate sã dea referinþe despre proiect
....................................................................................................................................................................
III. Date tehnice privind unitatea de asistenþã socialã pentru care se solicitã subvenþia
În cazul în care asociaþia/fundaþia solicitã subvenþii de la bugetul de stat sau de la bugetul
local pentru mai multe unitãþi de asistenþã socialã, prezenta secþiune a formularului se va completa
pentru fiecare unitate în parte.
1. Tipul de unitate

....................................................................................................................................................................
2. Sediul unitãþii de asistenþã socialã:

(localitatea ..............................., str. ........................... nr. ........., sectorul/judeþul.........................,
codul fiscal......................, telefon .................).
3. Oportunitatea unitãþii de asistenþã socialã în raport cu prioritãþile comunitãþii:

...................................................................................................................................................................
(Precizaþi temeiul iniþiativei ºi necesitãþile la nivel local cãrora le rãspunde unitatea propusã.)

4. Beneficiari

a) Beneficiarii sunt rezidenþi în:
....................................................................................................................................................................
(Precizaþi localitatea/localitãþile.)

b)
Ñ
Ñ
Ñ

Grupul-þintã:
vârsta medie a asistaþilor .........................................................................................................
numãrul de persoane asistate ..................................................................................................
modalitãþile de selecþionare a beneficiarilor ............................................................................

5. Durata în timp:

Funcþioneazã din anul ....................................................................................................................
Urmeazã sã funcþioneze din data de ...........................................................................................
6. Descrierea unitãþii de asistenþã socialã:

a)
b)
c)
d)

Serviciul de asistenþã socialã oferit .........................................................................................
Alte servicii oferite în paralel ...................................................................................................
Organizarea ºi funcþionarea activitãþilor .....................................................................................
Standarde de calitate propuse ...................................................................................................

A.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Date privind gradul de confort, în cazul unitãþii care asistã beneficiarii la sediul acesteia:
suprafaþã locuibilã/asistat .........................................................................................................
condiþii de cazare, numãrul de asistaþi/dormitor .....................................................................
condiþii de petrecere a timpului liber ...................................................................................
condiþii de comunicare cu exteriorul ....................................................................................
condiþii de servire a mesei ................................................................................................... .

B. Date privind igiena
(Vã rugãm sã anexaþi o copie de pe autorizaþia sanitarã de funcþionare pe anul în curs.)

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

grupurile sanitare: 1 WC la un numãr de .................. asistaþi;
1 lavabou la un numãr de ................. asistaþi;
1 duº/cadã la un numãr de ............... asistaþi;
condiþiile de preparare ºi servire a hranei ...............................................................................

C.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Alte condiþii în funcþie de profilul beneficiarului:
condiþii de studiu;
condiþii de recuperare fizicã;
ateliere de ergoterapie;
condiþii de asistenþã ºi îngrijire medicalã.
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D. Date privind personalul unitãþii de asistenþã socialã:
a) numãrul total de asistaþi/total personal calificat
b) numãrul total de asistaþi/total personal
7. Resurse umane:
(Precizaþi responsabilitãþile individuale ale personalului.)

¥ Numãrul total ............................., din care:
Ñ personal de conducere ......................................
Ñ personal de execuþie .........................................
Ñ salariaþi .............................................................
Ñ colaboratori ......................................................
Ñ voluntari ............................
¥ Repartiþia pe categorii socioprofesionale:
Ñ numãrul de asistenþi sociali cu studii superioare .........................
Ñ numãrul de asistenþi sociali cu studii medii ..........................
Ñ numãrul de personal de altã calificare .................
Ñ numãrul de medici ..............................
Ñ numãrul de muncitori de întreþinere ....................
8. Date privind coordonatorul unitãþii de asistenþã socialã:
(Dacã este cazul, specificaþi dacã acesta mai are un alt contract de muncã sau de colaborare, precum ºi locul de muncã)

Numele ................................................. Prenumele.........................................................................
Profesia ................................................ Funcþia .............................................................................
Locul de muncã ..............................................................................................................................
Domiciliul:
(codul.............., localitatea .......................................,. str. .............................. nr. ......., sectorul/judeþul ..................., telefonul de acasã ...............................).
Altã persoanã de contact
....................................................................................................................................................................
(numele, prenumele, adresa, telefonul)

9. Patrimoniul unitãþii de asistenþã socialã:
(Numai dacã este separat de cel al asociaþiei/fundaþiei.)

a) patrimoniul mobil .......................................................................................................................
b) patrimoniul imobil ......................................................................................................................
Ñ clãdiri ............................................................................................................................
(Specificaþi situaþia juridicã a acestora, anexând acte doveditoare, precum ºi sursele de energie utilizate pentru încãlzire
ºi iluminat. Anexaþi un plan al clãdirii, precum ºi copii de pe contractele cu prestatorii de servicii.)

c)
unitãþii:
Ñ
Ñ
Ñ

alte mijloace fixe din dotarea unitãþii de asistenþã socialã, în conformitate cu inventarul
echipamente .............................................................................................................................
obiecte de inventar ....................................................................................................................
cazarmament ............................................................................................................................

10. Modalitãþi concrete de colaborare ºi parteneriat:

a) Parteneri la nivel local, judeþean, naþional ................................................................................
b) Parteneri externi...........................................................................................................................
(Precizaþi statutul juridic, precum ºi responsabilitãþile partenerilor. Dacã o altã fundaþie/asociaþie este partener
în proiectul dv., este obligatoriu sã prezentaþi statutul acesteia ºi sentinþa civilã. Prezentaþi în copie convenþiile
de parteneriat stabilite cu partenerii dv.)

11. Criteriile asociaþiei/fundaþiei de evaluare a serviciului propus:
......................................................................................................................................................................................
12. Rezultate preconizate:
......................................................................................................................................................................................
13. Posibilitãþi privind continuarea activitãþii unitãþii de asistenþã socialã dupã încetarea perioadei de
subvenþionare:
......................................................................................................................................................................................
14. Alte surse de finanþare:

....................................................................................................................................................................
(Menþionaþi numele finanþatorilor ºi contribuþia acestora.)
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IV. Subvenþia solicitatã de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local ......... lei
DECLARAÞIE

În numele asociaþiei/fundaþiei, declar cã am luat cunoºtinþã de prevederile Legii nr. 34/1998,
de Hotãrârea Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã
care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã. Declar, de asemenea, cã subsemnatul ºi organizaþia mea vom respecta prevederile legale ºi vom coopera cu finanþatorul. Înþeleg cã
finanþatorul nu este obligat sã ne justifice selecþia asociaþiilor ºi a fundaþiilor subvenþionate în baza
Legii nr. 34/1998.
Declar, de asemenea, pe propria rãspundere, cã datele, informaþiile ºi documentele prezentate corespund realitãþii.
Preºedintele asociaþiei/fundaþiei:
.................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data .....................................................
Localitatea ...........................................
ªtampila
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI AL UNITÃÞII DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ

Anul...........................................................
Localitatea ................................................
Judeþul/Sectorul ........................................
Numãrul de beneficiari ............................
Ñ mii lei Ñ
Denumirea indicatorului

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Venituri totale,
din care:
Venituri din donaþii
Venituri din sponsorizãri
Alte venituri proprii
Subvenþie de la bugetul de
stat sau de la bugetul local,
în temeiul Legii nr. 34/1998
Cheltuieli totale,
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu întreþinerea ºi
repararea mijloacelor fixe
Cheltuieli cu hrana pentru
asistaþi
Cheltuieli cu echipamentul
pentru asistaþi
Cheltuieli cu obiectele de
inventar pentru asistaþi
Cheltuieli cu cazarmamentul
pentru asistaþi
Cheltuieli de transport pentru
asistaþi
Cheltuieli cu materialele igienico-sanitare pentru asistaþi
Cheltuieli
administrative
(chirie, apã, electricitate,
încãlzire, telefon, poºtã etc.)
Alte cheltuieli
NOTÃ:
Subvenþia care urmeazã a se acorda nu are în vedere acoperirea cheltuielilor prevãzute la
rubricile: cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreþinerea ºi reparaþiile mijloacelor fixe, cheltuieli
administrative, alte cheltuieli.
Preºedintele asociaþiei/fundaþiei
Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei
................................................................
..................................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data ............................
ªtampila

(numele, prenumele ºi semnãtura)
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ASOCIAÞIA/FUNDAÞIA ........................................

Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã din ...........................
(dupã caz, Consiliul Local .....................)
Nr. ............
În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã,
se încheie astãzi ......................... prezenta

CONVENÞIE

pentru prestarea de servicii de asistenþã socialã
între:
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, prin Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã
din .................................................. (dupã caz, Consiliul Local ..........................................), cu sediul
în ............................................................................., telefon .................., cod fiscal ................., cont
virament.................................., deschis la .........................., reprezentat de ......................................
(se precizeazã funcþia)

ºi
Asociaþia/Fundaþia .............................., cu sediul în .........................., telefon ................., cod
fiscal ................., cont de virament .........................., deschis la .........................., reprezentatã
de .................................................., preºedintele asociaþiei/fundaþiei.
(numele ºi prenumele)

CAPITOLUL I

Obiectul convenþiei
Art. 1. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, prin Direcþia generalã de muncã ºi protecþie
socialã din ........................ (dupã caz, Consiliul Local ............................), alocã în anul .......... o
subvenþie în limita sumei de ...................... lei de la bugetul de stat (dupã caz, de la bugetul local)
Asociaþiei/Fundaþiei ............................., pentru asigurarea de servicii sociale de întreþinere, corespunzãtoare numãrului de persoane asistate în fiecare lunã, prin unitatea de asistenþã socialã din
localitatea ............................., judeþul/sectorul ...................., administratã de aceasta.
CAPITOLUL II

Obligaþiile asociaþiei/fundaþiei
Art. 2. Ñ Asociaþia/fundaþia, în calitate de beneficiar al subvenþiei, are urmãtoarele obligaþii:
a) sã foloseascã subvenþia în mod exclusiv pentru serviciile de asistenþã socialã acordate
persoanelor asistate prin unitatea (unitãþile) de asistenþã socialã prezentatã (prezentate) în anexa
nr. 1 ºi în conformitate cu bugetul de venituri ºi cheltuieli prezentat în anexa nr. 2;
b) sã prezinte direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã (dupã caz, consiliului local),
pânã la data de ................., un raport intermediar de activitate;
c) sã prezinte direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã (dupã caz, consiliului local), în
termen de 15 zile de la data încetãrii convenþiei, un raport final de activitate;
d) sã accepte controlul ºi verificãrile organului de control al direcþiei generale de muncã ºi
protecþie socialã (dupã caz, al consiliului local) în legãturã cu modul de utilizare a fondurilor ce
constituie subvenþia primitã;
e) în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare, sã ramburseze, în termen de
15 zile de la data comunicãrii somaþiei de platã din partea organului de control, sumele primite,
precum ºi penalitãþile aferente acestora, calculate potrivit dispoziþiilor legale în vigoare care se
aplicã impozitelor ºi taxelor datorate bugetului de stat.
CAPITOLUL III

Obligaþiile Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, reprezentat prin Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã din ..................... (dupã caz, ale Consiliului Local.........................)
Art. 3. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, reprezentat prin Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã din ....................... (dupã caz, Consiliul Local ......................) are, în raport cu
obiectul contractului, urmãtoarele obligaþii:
a) sã aloce fondurile reprezentând subvenþia stabilitã, în luna urmãtoare pentru activitatea
lunii expirate;
b) sã acorde asistenþã de specialitate în desfãºurarea ºi realizarea programelor de servicii
sociale asigurate de unitãþile de asistenþã socialã.
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Art. 4. Ñ Plata fondurilor se realizeazã þinându-se seama de numãrul efectiv de beneficiari ºi
de nivelul subvenþiei stabilite prin convenþie, prin virament în contul nr............., deschis de asociaþia/fundaþia............................... la Banca........................ cu sediul în ........................ .
CAPITOLUL IV

Proceduri de încetare a convenþiei
Art. 5. Ñ Fiecare dintre pãrþi poate revoca prezenta convenþie, cu condiþia notificãrii acestei
decizii celeilalte pãrþi. Revocarea produce efecte dupã 30 de zile de la data notificãrii.
Art. 6. Ñ În cazul în care asociaþia/fundaþia nu respectã condiþiile prezentei convenþii, respectiv neutilizarea subvenþiei în scopul activitãþilor pentru care a fost alocatã, neprezentarea
rapoartelor intermediare ºi finale la termenul stabilit sau împiedicarea organului de control sã verifice actele financiar-contabile, serviciile publice descentralizate ale Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale (dupã caz, consiliul local) au dreptul de a decide oricând încetarea aplicãrii convenþiei, notificând anularea plãþilor asociaþiei/fundaþiei ºi solicitând restituirea sumelor acordate.
Dacã asociaþia/fundaþia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vãtãmatã se poate
adresa instanþei de judecatã.
CAPITOLUL V

Clauze speciale
Art. 7. Ñ Nerespectarea obligaþiilor asumate de cãtre asociaþie/fundaþie dã dreptul celeilalte
pãrþi sã dispunã suspendarea plãþii lunare a fondurilor care constituie subvenþia, pânã la
reglementarea situaþiei.
Art. 8. Ñ În cazul în care asociaþia/fundaþia înceteazã activitatea unitãþii de asistenþã socialã,
bunurile de natura obiectelor de inventar, echipamentul, cazarmamentul, dobândite prin subvenþie,
se pun la dispoziþie serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
sau consiliilor locale pentru a fi distribuite, cu titlu gratuit, unei instituþii publice cu profil similar sau
pentru a fi valorificate în condiþiile legii.
Art. 9. Ñ Asociaþia/fundaþia va evidenþia ºi raporta separat veniturile ºi cheltuielile legate de
suma primitã ca subvenþie ºi va pãstra originalele chitanþelor ºi ale celorlalte documente financiarcontabile, potrivit Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare.
Art. 10. Ñ Modificarea prezentei convenþii se poate face cu acordul pãrþilor, prin act
adiþional.
Art. 11. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta convenþie.
Art. 12. Ñ Prezenta convenþie s-a încheiat în 2 (douã) exemplare, fiecare parte primind un
exemplar.
Art. 13. Ñ Convenþia este valabilã pânã la data de ..................., datã dupã care îºi
înceteazã valabilitatea.
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale
Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã din............................
(dupã caz, Consiliul Local..................................)
Asociaþia/fFndaþia................................................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
FORMULAR

pentru raportãri intermediare ºi finale
Convenþia nr........................................................
Data încheierii convenþiei ...................................
Asociaþia/Fundaþia:
¥ Adresa...............................................................
¥ Telefon/fax (includeþi prefixul) .........................
Unitatea de asistenþã socialã.............................
Localitatea, adresa, judeþul/sectorul...................
Data înaintãrii raportului .....................................
Instituþia, numele, funcþia
persoanei care a primit raportul ........................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitãþilor de asistenþã socialã desfãºurate pânã la data întocmirii raportului:
(Descrierea va cuprinde: beneficiarii, serviciile sociale oferite, calitatea acestora, resursele umane, metodologia acordãrii
serviciului, colaborarea cu alte organizaþii. Descrierea nu va depãºi o paginã.)
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2. Realizarea activitãþilor propuse:
(Au putut fi desfãºurate aceste activitãþi în timpul planificat?
DA/NU
Dacã NU, propuneþi mãsurile ce urmeazã a fi luate pentru asigurarea cantitativã ºi calitativã a serviciilor prevãzute în convenþie.)

3. Rezultate obþinute ºi rezultate aºteptate:
(Rezultatele obþinute ºi rezultatele aºteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfãºuratã, în concepte
mãsurabile, indicatori de eficienþã. Anexaþi documente relevante, dupã caz.)

4. Numãrul de beneficiari:
Ð numãrul de beneficiari/lunã, de la data semnãrii convenþiei....................
Ð numãrul de beneficiari la data raportãrii.............
5. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea activitãþilor unitãþii de asistenþã socialã:
(Explicaþi de ce fel de sprijin aveþi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea activitãþilor unitãþilor de asistenþã socialã.)

6. Alte comentarii (dupã caz):
II. Raport financiar
1. Date despre asociaþia/fundaþia subvenþionatã:
¥ cont bancar nr...................., deschis la Banca ...........................................................
(denumirea ºi sediul)

¥ persoana cu drept de semnãturã ...............................................................................................
(numele ºi prenumele)

2. Date despre subvenþie:
valoarea subvenþiei de la bugetul de stat sau de la bugetul local, în conformitate cu
convenþia:
¥ valoarea subvenþiei cumulate la data întocmirii raportului...........................
¥ dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivã)...........................
¥ soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont...................
¥ soldul în casã la începutul perioadei raportate ....................................
¥ soldul în lei la sfârºitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont.....................
3. Se anexeazã în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanþe fiscale,
bonuri, extrase de cont, ordine ºi dispoziþii de platã.
4. Se anexeazã în copie balanþa ºi bilanþul contabil.
5. Situaþia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli
Categoria
de cheltuieli

Numãrul
documentului
justificativ

Unitatea care
a emis documentul

(dupã modelul prezentat mai jos):

Data

Suma

Ce reprezintã

T O T A L (lei):

6. Bugetul de venituri ºi cheltuieli al unitãþii de asistenþã socialã

(program ºi realizãri în conformitate cu

structura prezentatã în anexa nr. 2 la normele metodologice)

Preºedintele asociaþiei/fundaþiei
....................................................................................................................................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Coordonatorul unitãþii de asistenþã socialã
....................................................................................................................................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei
....................................................................................................................................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data............................
ªtampila
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes
naþional de sub autoritatea Bãncii Naþionale a României
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1998 ale regiilor autonome de interes naþional
”Imprimeria Bãncii Naþionale a RomânieiÒ ºi ”Monetãria
StatuluiÒ, de sub autoritatea Bãncii Naþionale a României,
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome se aprobã
de cãtre Banca Naþionalã a României.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale, aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome
prevãzute la art. 1, reprezintã limite maxime ºi nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Bãncii Naþionale a României, cu
avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al
Ministerului Finanþelor.
În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, regiile autonome
vor putea efectua cheltuieli proporþional cu gradul de

realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la
1.000.000 lei.
Contravenþiei prevãzute la alin. 1 i se aplicã prevederile
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre ºi se vor transmite Bãncii Naþionale a
României.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Emil Ghizari,
viceguvernator
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 7 septembrie 1998.
Nr. 572.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
În temeiul prevederilor art. 31 din Ordonanþa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecþiei proprietãþii industriale ºi regimul de utilizare a acestora,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
este organ de specialitate al administraþiei publice centrale
în subordinea Guvernului.
(2) Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci este autoritate unicã pe teritoriul României în asigurarea protecþiei
proprietãþii industriale, în conformitate cu legislaþia naþionalã
în domeniu ºi cu prevederile convenþiilor ºi tratatelor internaþionale la care România este parte.
Art. 2. Ñ Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci elaboreazã ºi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltãrii protecþiei proprietãþii industriale în România ºi aplicã
politica Guvernului în domeniu.
Art. 3. Ñ Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci exercitã urmãtoarele atribuþii principale:
1. înregistreazã ºi examineazã cererile din domeniul
proprietãþii industriale, elibereazã titluri de protecþie care
conferã titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul
României;
2. este depozitarul registrelor naþionale ale cererilor
depuse ºi al registrelor naþionale ale titlurilor de protecþie

acordate pentru invenþii, mãrci, indicaþii geografice, desene
ºi modele industriale, topografii ale circuitelor integrate, noi
soiuri de plante;
3. editeazã ºi publicã Buletinul Oficial de Proprietate
Industrialã al României;
4. editeazã ºi publicã fasciculele brevetelor de invenþie;
5. administreazã, conservã ºi dezvoltã, inclusiv prin
schimburi internaþionale, Colecþia naþionalã de proprietate
industrialã, întreþine ºi dezvoltã baza de date informatizatã
în domeniul sãu de activitate;
6. efectueazã, la cerere, servicii de specialitate în
domeniul proprietãþii industriale;
7. editeazã ºi publicã Revista românã de proprietate
industrialã ºi alte publicaþii destinate promovãrii obiectului
sãu de activitate;
8. atestã ºi autorizeazã consilierii în domeniul proprietãþii industriale ºi þine evidenþa acestora în registrul naþional
al cãrui depozitar este;
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9. acordã, la cerere, asistenþã de specialitate în domeniul proprietãþii industriale ºi organizeazã cursuri de instruire, seminarii ºi simpozioane în domeniu;
10. îndeplineºte orice alte atribuþii în domeniul proprietãþii industriale, care decurg din dispoziþiile legale în vigoare
ºi din acordurile internaþionale la care România este parte.
Art. 4. Ñ Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci întreþine relaþii cu instituþiile similare din alte state ºi cu organizaþiile internaþionale ºi regionale de proprietate industrialã ºi
reprezintã România în organizaþiile internaþionale ºi regionale de specialitate la care este membrã.
Art. 5. Ñ (1) În structura organizatoricã a Oficiului de
Stat pentru Invenþii ºi Mãrci funcþioneazã direcþii conduse
de directori ºi un departament condus de un ºef de departament, asimilat din punct de vedere al salarizãrii cu funcþia
de director adjunct. Structura organizatoricã este prevãzutã
în anexã.
(2) Prin ordin al directorului general se pot organiza
servicii, birouri ºi colective temporare, prevãzute de lege.
(3) Numãrul maxim de posturi se stabileºte, anual, în
funcþie de posibilitãþile financiare ale Oficiului de Stat pentru
Invenþii ºi Mãrci, ºi se aprobã o datã cu bugetul de venituri
ºi cheltuieli al acestei instituþii, în condiþiile legii.
Art. 6. Ñ (1) Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
este condus de un director general, numit prin decizie a
primului-ministru, salarizat potrivit anexei nr. III la Legea
nr. 154/1998.
(2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenþii
ºi Mãrci conduce întreaga activitate a acestuia ºi îl reprezintã atât în relaþiile cu persoanele fizice ºi juridice, din
þarã ºi din strãinãtate, cât ºi cu organizaþiile internaþionale
de specialitate. Directorul general poate da împuternicire de
reprezentare directorului general adjunct sau directorilor din
cadrul Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci.
(3) În exercitarea atribuþiilor sale, directorul general
emite ordine ºi instrucþiuni.
Art. 7. Ñ (1) Pe lângã directorul general funcþioneazã
colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenþa ºi
atribuþiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al
directorului general.
(2) Preºedintele colegiului de conducere este directorul
general al Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, iar în
lipsa acestuia atribuþiile preºedintelui sunt îndeplinite de
cãtre directorul general adjunct sau de unul dintre directori,
desemnat de cãtre directorul general.
Art. 8. Ñ Atribuþiile ºi sarcinile compartimentelor din
aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare a Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci, care se aprobã prin ordin al directorului general.
Art. 9. Ñ În exercitarea atribuþiilor sale, Oficiul de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci colaboreazã cu ministerele ºi cu
alte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale din subordinea Guvernului.

Art. 10. Ñ Cheltuielile de funcþionare ºi cheltuielile de
investiþii ale Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci se
finanþeazã din veniturile extrabugetare realizate. Pentru
constituirea fondurilor necesare finanþãrii cheltuielilor de
capital în vederea consolidãrii ºi extinderii sediului Oficiului
de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, prin legile bugetare anuale
acestei instituþii i se pot aloca fonduri de la bugetul de
stat. Sumele necheltuite la sfârºitul anului din alocaþiile
bugetare se varsã la bugetul de stat.
Art. 11. Ñ Salariile personalului se stabilesc în condiþiile
prevãzute de actele normative în vigoare.
Art. 12. Ñ Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terþi se stabilesc prin ordin al directorului general.
Art. 13. Ñ În structura Oficiului de Stat pentru Invenþii
ºi Mãrci se pot înfiinþa, prin ordin al directorului general,
respectându-se încadrarea în numãrul total de posturi aprobat oficiului, subunitãþi fãrã personalitate juridicã având ca
atribuþii formarea ºi pregãtirea personalului de specialitate
în domeniul proprietãþii industriale în România, precum ºi
editarea publicaþiilor oficiale ºi a unor materiale din domeniul sãu de activitate.
Art. 14. Ñ (1) Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
poate acorda, la cerere, asistenþã logisticã ºi de specialitate centrelor regionale de informare în domeniul proprietãþii
industriale, asociaþiilor de consilieri în proprietate industrialã,
precum ºi asociaþiilor de inventatori.
(2) Asistenþa prevãzutã la alin. (1) se stabileºte prin
convenþii de colaborare încheiate între pãrþi, cu respectarea
dispoziþiilor legale în vigoare.
Art. 15. Ñ Pentru sprijinirea brevetãrii în strãinãtate a
invenþiilor româneºti, Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
poate aloca o parte din veniturile încasate în conformitate
cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 32/1996 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Organizaþia
Europeanã de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureºti la 9 septembrie 1994, aprobatã prin Legea nr. 32/1997.
Art. 16. Ñ Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci poate
utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestãri similare sau pentru editarea publicaþiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizãri,
publicitate, donaþii ºi contribuþii, destinate special acestui
scop, în condiþiile legii.
Art. 17. Ñ Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci utilizeazã un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.
Art. 18. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 19. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 222/1995 privind
organizarea ºi funcþionarea Oficiului de Stat pentru Invenþii
ºi Mãrci, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum ºi orice alte dispoziþii
contrare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Directorul general al Oficiului de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci,
Gabor Varga
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Horia Ene
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 7 septembrie 1998.
Nr. 573.
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ANEXÃ

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENÞII ªI MÃRCI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT

DEPARTAMENT
APELURI

DIRECÞIA
ECONOMICÃ

STRATEGIE

DIRECÞIA CONTENCIOS,
MÃRCI, DESENE
ªI MODELE
INDUSTRIALE,
COOPERARE
INTERNAÞIONALÃ

DIRECÞIA
BREVETE
DE INVENÞIE

DIRECÞIA
COLECÞIA
NAÞIONALÃ,
INFORMATICÃ,
SERVICII

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE
ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI

ORDIN
privind obligaþia afiºãrii la loc vizibil a panoului de identificare a investiþiei
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
având în vedere constatãrile privind modul de organizare a unor ºantiere de construcþii pentru realizarea unor
investiþii în Bucureºti ºi în þarã,
în temeiul art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Toate ºantierele de construcþii vor fi obligate
sã afiºeze la loc vizibil, pe toatã perioada lucrãrilor, un
panou de identificare, conform anexei la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Modelul acestui panou, prezentat în anexã, va
fi înmânat obligatoriu, o datã cu aceasta, beneficiarului de
cãtre eliberatorul autorizaþiei de construire.
Art. 3. Ñ Neafiºarea panoului de identificare se va
sancþiona cu sistarea imediatã a lucrãrilor.

Art. 4. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã
orice alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat ºef ºi secretarul de stat al
Departamentului de urbanism ºi amenajarea teritoriului vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Bucureºti, 11 august 1998.
Nr. 63/N.
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ANEXÃ

MODEL DE PANOU
Identificarea ºantierului
de construcþii

ªANTIER
ÎN
LUCRU

VEDERE
DE ANSAMBLU

Denumirea ºi adresa obiectivului ................................................................................................

Beneficiarul investiþiei É..........................................................................É, telefon É..........É
(numele ºi prenumele/denumirea ºi domiciliul/sediul)

Proiectantul general É..............................................................................É, telefon .................
(numele ºi prenumele/denumirea ºi domiciliul/sediul)

Constructorul É..........................................................................................É, telefon ................
(numele ºi prenumele/denumirea ºi domiciliul/sediul)

Numãrul autorizaþiei de construire ºi numãrul autorizaþiei de organizare de ºantier (dacã
este cazul)
ÉÉ.................................................................................... din data de ......................................

Eliberatã de ..................................................................................................................................

Termenul de execuþie a lucrãrilor, prevãzut în autorizaþie .......................................................

Data începerii construcþiei ...........................................................................................................

Data finalizãrii construcþiei ...........................................................................................................

NOTÃ:
1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm, literele
având o înãlþime de cel puþin 5 cm), confecþionat din materiale rezistente la intemperii ºi afiºat la
loc vizibil pe toatã perioada lucrãrilor.
2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie dupã machetã, o perspectivã sau o faþadã
reprezentativã (principalã) a investiþiei.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
în legãturã cu intrarea în vigoare a Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital ºi a Protocolului anexat
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea
dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital ºi a Protocolului anexat, ratificate prin Legea nr. 102/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 29 mai 1998, pentru
cunoaºterea datei privind intrarea în vigoare ºi, respectiv, a datei de când sunt aplicabile prevederile convenþiei ºi ale protocolului-anexã,
emite urmãtorul ordin:
1. La data de 15 iulie 1998 a intrat în vigoare
Convenþia dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Belarus pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ºi pe capital
ºi Protocolul anexat, semnate la Bucureºti la 22 iulie 1997,
ca urmare a îndeplinirii procedurii stipulate la art. 29 din

convenþie, ale cãror prevederi se aplicã începând cu data
de 1 ianuarie 1999.
2. Direcþia acorduri fiscale internaþionale ºi Direcþia
generalã de comunicare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 iulie 1998.
Nr. 1.556.
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
în legãturã cu intrarea în vigoare a Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Statului Israel
pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Statului Israel pentru evitarea
dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificatã prin Legea nr. 39/1998, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 23 februarie 1998, pentru cunoaºterea datei privind intrarea în
vigoare ºi, respectiv, a datei de când sunt aplicabile prevederile convenþiei,
emite urmãtorul ordin:
1. La data de 21 iunie 1998 a intrat în vigoare
Convenþia dintre Guvernul României ºi Guvernul Statului
Israel pentru evitarea dublei impuneri ºi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnatã la
Ierusalim la 15 iulie 1997, ca urmare a îndeplinirii procedu-

rii stipulate la art. 29 din convenþie, ale cãror prevederi se
aplicã începând cu data de 1 ianuarie 1999.
2. Direcþia acorduri fiscale internaþionale ºi Direcþia
generalã de comunicare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Bucureºti, 30 iulie 1998.
Nr. 1.583.
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