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ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind validarea unui mandat de senator
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului,
al art. 2 ºi 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea ºi controlul averii
demnitarilor, magistraþilor, funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu funcþii
de conducere, precum ºi al art. 11 ºi art. 156 alin. (3) din Regulamentul
Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de senator al domnului IoanSabin Pop în Circumscripþia electoralã nr. 13 Cluj, mandat rãmas vacant ca
urmare a decesului fostului senator Titus Lucian ªuteu.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 noiembrie 1998,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureºti, 9 noiembrie 1998.
Nr. 26.
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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Adam Iorgu
Ñ Carauleanu Dumitru
Ñ Opran Ioana
Ñ Popa Marin
Ñ Preda ªtefan
Ñ Vlãsceanu Niculina.
Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã
urmãtorului condamnat:
Ñ Elinoiu Gheorghe.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 387.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii
”Stimularea înfiinþãrii de întreprinderi mici ºi mijlocii ºi sprijinirea noilor întreprinderiÒ
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, ºi ale art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 1998
nr. 109/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii ”Stimularea înfiinþãrii de
întreprinderi mici ºi mijlocii ºi sprijinirea noilor întreprinderiÒ,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Consiliului
pentru Reformã pe anul 1998 la cap. 78.01 ”Cheltuieli din
Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din
privatizareÒ, cu suma de 10 miliarde lei din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare,
pentru implementarea programului prevãzut la art. 1.
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Art. 3. Ñ Consiliul pentru Reformã va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
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Ministerul Finanþelor va introduce în bugetul de stat
modificãrile care decurg din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul reformei,
preºedintele Consiliului pentru Reformã,
Ioan Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 788.

ANEXÃ

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ªI MIJLOCII
”Stimularea înfiinþãrii de întreprinderi mici ºi mijlocii ºi sprijinirea noilor întreprinderiÒ
Programul de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici
ºi mijlocii, denumit în continuare program, are drept scop
revitalizarea ºi dezvoltarea bazei antreprenoriale locale
printr-un parteneriat activ între reprezentanþii autoritãþilor
administraþiei publice locale, agenþi economici cu capital
privat ºi de stat, sindicate, organizaþii neguvernamentale,
agenþii regionale de dezvoltare, precum ºi altele asemenea.
1. Obiectivele programului
Prezentul program urmãreºte:
1. stimularea înfiinþãrii de întreprinderi mici ºi mijlocii
prin sprijinirea acestora în faza de demarare a afacerii,
sprijin care constã în oferirea unui pachet de servicii de
consultanþã ºi în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile reprezentând capital iniþial privat pentru demararea afacerii;
2. sprijinirea noilor întreprinderi mici ºi mijlocii cu capital
integral privat prin acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru achiziþionarea de echipament;
3. dezvoltarea instituþionalã a organizaþiilor de consultanþã implicate în derularea prezentului program prin acordarea de ajutoare financiare nerambursabile care sã
contribuie la creºterea capacitãþii acestora de a acorda servicii în conformitate cu scopul ºi cu obiectivele programului.
2. Descrierea programului
Prezentul program constã în acordarea de ajutoare
financiare nerambursabile urmãtorilor beneficiari:
1. potenþiali întreprinzãtori care doresc sã demareze
propria afacere;
2. microîntreprinderi existente cu capital integral privat,
care doresc sã îºi dezvolte afacerea;
3. organizaþii de consultanþã cu capital privat ºi/sau cu
scop nepatrimonial, care acordã sprijin categoriilor menþionate mai sus ºi care rãspund de implementarea programului la nivel local.
Prezentul program va fi implementat de cãtre un coordonator naþional, pe baza unui contract încheiat cu
Consiliul pentru Reformã.

Programul se aplicã în 5 localitãþi-pilot propuse de cãtre
coordonatorul naþional al programului ºi trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii minimale:
Ñ existenþa solicitãrii de a participa la program, precum
ºi a angajamentului autoritãþilor administraþiei publice locale
privind disponibilitatea acestora de a sprijini potenþialii întreprinzãtori;
Ñ angajarea unei contribuþii locale semnificative (financiare ºi în naturã), care sã fie folositã exclusiv pentru atingerea obiectivelor programului;
Ñ existenþa unor organizaþii de consultanþã care sã
contribuie, prin experienþa lor, la implementarea pe plan
local a programului ºi sã ofere serviciile precizate în program;
Ñ potenþial antreprenorial local ºi preocuparea comunitãþii locale de a încuraja înfiinþarea ºi dezvoltarea afacerilor.
La nivelul fiecãrei localitãþi-pilot se constituie un organ
consultativ, denumit în continuare consorþiu local, format din
reprezentanþi ai autoritãþilor administraþiei publice locale respective, ai camerei de comerþ ºi industrie teritoriale, ai
organizaþiilor de consultanþã, precum ºi, dupã caz, din
reprezentanþi ai asociaþiilor de întreprinzãtori ºi ai bãncilor.
Consorþiul local desemneazã una dintre organizaþiile de
consultanþã membre ca responsabil local pentru implementarea programului la nivel local.
Prin prezentul program se finanþeazã urmãtoarele tipuri
de asistenþã:
2.1. asistenþã tehnicã pentru implementarea programului;
2.2. programe de instruire destinate potenþialilor întreprinzãtori care doresc sã înfiinþeze o întreprindere micã sau
mijlocie;
2.3. pachet de servicii de consultanþã acordat potenþialilor întreprinzãtori care doresc sã înfiinþeze o întreprindere
micã sau mijlocie;
2.4. ajutoare financiare nerambursabile pentru dezvoltarea instituþionalã a responsabililor locali;
2.5. ajutoare financiare nerambursabile pentru potenþialii
întreprinzãtori care doresc sã înfiinþeze o întreprindere micã
sau mijlocie, sub formã de capital iniþial pentru demararea
afacerii;
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2.6. ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii existente, pentru achiziþionarea de echipamente.
Bugetul total alocat programului este de 10 miliarde lei.
3. Descrierea tipurilor de asistenþã ºi a beneficiarilor,
rolul, atribuþiile ºi condiþiile de participare, pe categorii de
beneficiari
3.1. Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului

Asistenþa tehnicã pentru implementarea programului se
adreseazã urmãtorilor beneficiari:
Ñ Consiliul pentru Reformã;
Ñ coordonatorul naþional al programului (C.N.P.);
Ñ responsabilul local.
3.1.1. Sprijinirea Consiliului pentru Reformã în lansarea
ºi selectarea C.N.P., reprezentând acoperirea cheltuielilor
legate de organizarea licitaþiei, selectare ºi contractare
Costuri eligibile pentru Consiliul pentru Reformã:
Ñ costuri de personal;
Ñ costuri cu publicitatea;
Ñ contractare de servicii;
Ñ consumabile;
Ñ cheltuieli administrative ºi de secretariat.
Consiliul pentru Reformã contracteazã implementarea
programului cu o organizaþie având experienþã în conducerea unor asemenea programe, denumitã în continuare
C.N.P., care poate fi ajutatã în teritoriu de cãtre o reþea
specializatã. Aceasta va fi desemnatã de cãtre Consiliul
pentru Reformã, prin selecþie, ca urmare a procedurii de
licitaþie publicã restrânsã, prevãzutã la art. 2.13 din
Regulamentul privind organizarea licitaþiilor pentru achiziþiile
publice de bunuri ºi de servicii, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 63/1994, republicat în anul 1997, cu modificãrile ulterioare.
În vederea selectãrii C.N.P., Consiliul pentru Reformã
asigurã, conform Normelor metodologice nr. 45.184/1996
privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii, elaborate de Ministerul
Finanþelor, cu modificãrile ulterioare, urmãtoarele:
A. numirea unei comisii de licitaþie, conform pct. 2.1Ñ
2.7 din normele metodologice;
B. publicitatea, conform pct. 2.10 din normele metodologice;
C. elaborarea documentelor licitaþiei, conform pct. 2.11.
lit. a), b), d) ºi f), pct. 2.12, 2.17, 3.1Ñ6.1 ºi 7.1 din
normele metodologice;
D. primirea, deschiderea, evaluarea ofertelor, conform
pct. 8.5Ñ8.15, 9.1Ñ9.6, 10.1Ñ10.10 ºi 11.1Ñ11.5 din normele metodologice;
E. selectarea contractantului, conform pct. 12.1Ñ12.12
din normele metodologice;
F. încheierea contractului cu C.N.P.
Consiliul pentru Reformã va declanºa procedurile de
organizare a licitaþiei în termen de 15 zile de la publicarea
prezentului program în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
3.1.2. Sprijinirea C.N.P. în implementarea programului,
reprezentând acoperirea cheltuielilor aferente realizãrii programului
C.N.P. are rolul ºi responsabilitatea de a asigura implementarea programului în conformitate cu contractul încheiat
între acesta ºi Consiliul pentru Reformã ºi cu oferta prezentatã, în urma cãreia a fost selectat, care face parte
integrantã din contract.

În vederea implementãrii programului, C.N.P. va asigura
elaborarea documentaþiei ºi realizarea activitãþilor necesare,
ºi anume:
Ñ promovarea localã a programului în cele 5 localitãþipilot aprobate prin contract;
Ñ stabilirea procedurilor de lucru cu responsabilii locali
ºi cu consorþiile locale;
Ñ elaborarea schemelor pentru acordarea asistenþei
prevãzute în program;
Ñ elaborarea documentaþiei ºi formularelor-tip necesare,
prevãzute în program;
Ñ elaborarea contractelor dintre C.N.P. ºi responsabilii
locali ºi a celor dintre C.N.P. ºi alþi beneficiari ai asistenþei,
prevãzuþi în program;
Ñ stabilirea modului de raportare tehnico-financiarã,
monitorizare ºi evaluare a programului la nivel local ºi
naþional;
Ñ elaborarea formularelor-tip de raportare;
Ñ verificarea rapoartelor tehnico-financiare ºi a altor
tipuri de rapoarte primite de la responsabilii locali;
Ñ organizarea evaluãrii programului.
Costuri eligibile pentru C.N.P.:
Ñ costuri de personal;
Ñ costuri cu publicitatea/promovarea;
Ñ contractare de servicii;
Ñ consumabile;
Ñ cheltuieli administrative ºi de secretariat;
Ñ cheltuieli pentru obiecte de inventar;
Ñ cheltuieli cu transportul.
3.1.3. Sprijinirea reponsabilului local în implementarea
programului, reprezentând acoperirea cheltuielilor aferente
realizãrii programului pe plan local.
Responsabilul local are rolul ºi responsabilitatea de a
asigura implementarea programului în conformitate cu contractul încheiat între acesta ºi C.N.P.
În vederea implementãrii programului la nivel local, responsabilul local va asigura realizarea tuturor activitãþilor
necesare, ºi anume:
Ñ organizarea evaluãrii planurilor de afaceri primite de
la beneficiarii programului ºi selectarea persoanelor pentru
programul de instruire;
Ñ organizarea ºi susþinerea programului de instruire;
Ñ controlul financiar al deconturilor înaintate de cãtre
beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la
beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile ºi transmiterea acestora cãtre C.N.P.;
Ñ organizarea ºi susþinerea activitãþii de consultanþã
pentru persoanele eligibile prevãzute în program, inclusiv
elaborarea contractelor-tip individuale pentru beneficiarii
serviciilor de consultanþã.
În contractul încheiat între C.N.P. ºi responsabilul local
se prevede ºi cofinanþarea a 50% din costurile eligibile
legate de furnizarea serviciilor de consultanþã, cu condiþia
ca acestea sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
Ñ sã fie acordate numai persoanelor eligibile;
Ñ sã fie servicii eligibile, ºi anume: furnizarea de servicii
juridice, de marketing, vânzãri, financiare, alte servicii de
consultanþã necesare pentru înfiinþarea unei întreprinderi ºi
realizarea unui plan de afaceri;
Ñ sã fie furnizate pe bazã de contracte încheiate între
persoanele interesate ºi responsabilul local.
Pentru prestarea serviciilor de consultanþã responsabilii
locali sunt plãtiþi trimestrial de cãtre C.N.P., pe baza costului unitar mediu convenit cu C.N.P. pentru furnizarea de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 434/17.XI.1998
servicii pe fiecare trimestru, înmulþit cu numãrul de persoane care participã la consultanþã.
În acest sens, responsabilii locali vor transmite C.N.P.:
Ð rapoarte lunare cu privire la desfãºurarea activitãþilor,
la rezultate, la numãrul de persoane consiliate, al utilizarea
resurselor financiare;
Ð alte raportãri (dacã este cazul);
Ð raport final la douã luni dupã expirarea termenului
contractului.
Formularele-tip de raportare ºi alte prevederi referitoare
la desfãºurarea activitãþii vor fi incluse în contractul încheiat
între C.N.P. ºi responsabilul local.
Costuri eligibile pentru responsabilii locali:
Ð costuri de personal;
Ð costuri de transport;
Ð contractare de servicii;
Ð consumabile;
Ð costuri pentru organizarea cursurilor;
Ð costuri pentru prestarea serviciilor de consultanþã;
Ð costuri administrative ºi de secretariat.
3.2. Programe de instruire destinate potenþialilor întreprinzãtori care doresc sã înfiinþeze o intreprindere micã sau mijlocie

Condiþii de eligibilitate:
Ð persoane fizice cu domiciliul într-o localitate-pilot ºi
care doresc sã demareze o afacere.
Condiþii de participare:
Persoanele fizice interesate trebuie sã se adreseze responsabilului local, de la care pot ridica formularele-tip de
înscriere. Acestea se completeazã prin dactilografiere ºi se
depun la sediul responsabilului local.
În termen de 10 zile de la depunerea formularului-tip de
înscriere, persoanele selectate vor primi un rãspuns în care
se vor preciza data, modalitatea de înscriere ºi condiþiile de
participare la cursurile de instruire.
Cursurile de instruire dureazã douã luni ºi se finalizeazã
prin elaborarea planurilor de afaceri de cãtre toþi
participanþii.
Evaluarea planurilor de afaceri va fi organizatã de cãtre
responsabilul local. Persoanele ale cãror planuri de afaceri
au fost selectate vor fi informate, în scris, asupra rezultatului ºi vor beneficia de un pachet complet de servicii de
consultanþã pentru demararea afacerii ºi pe parcursul întregii perioade de demarare.
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cat în scrisoarea de rãspuns. Fiecare persoanã va fi repartizatã unui consultant care o va sprijini în procesul de înfiinþare a noii întreprinderi.
3.4. Ajutoare financiare nerambursabile pentru dezvoltarea
instituþionalã a responsabililor locali

Condiþii de participare:
Responsabilii locali solicitã de la C.N.P. formularul-tip
pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, destinat
dezvoltãrii instituþionale. Acest formular, completat, se
depune la C.N.P. În termen de 15 zile de la data depunerii, C.N.P. va transmite o scrisoare de înºtiinþare privind
observaþiile comisiei de evaluare cu privire la suma solicitatã ºi la suma aprobatã de cãtre aceasta. Aceastã înºtiinþare, împreunã cu formularul-tip semnat de cãtre
responsabilul local devin contract între pãrþi.
Costuri eligibile:
Ð achiziþionarea echipamentelor ºi a materialelor de
birou;
Ð costuri cu promovarea responsabilului local (elaborare
de broºuri, materiale promoþionale);
Ð achiziþionarea de materiale informative, publicaþii ºi
cãrþi de specialitate;
Ð achiziþionarea de mic mobilier de birou.
Sumele aprobate vor fi transferate de cãtre C.N.P. pe
baza contractului, astfel:
Ð o primã tranºã de 40%, reprezentând avans spre
decontare;
Ð o tranºã finalã de 60%, numai pe bazã de decont de
cheltuieli, însoþit de documente justificative, în original ºi în
copie (factura ºi ordinul de platã vizat de banca plãtitorului
ºi dovada recepþionãrii efective a bunurilor ºi/sau a serviciilor care au fãcut obiectul plãþii).
Ajutoarele financiare nerambursabile nu vor depãºi suma
de 100 milioane lei pentru fiecare solicitant.
3.5. Ajutoare financiare nerambursabile pentru potenþialii
întreprinzãtori care doresc sã înfiinþeze o întreprindere micã sau
mijlocie, sub formã de capital iniþial pentru demararea afacerii

Condiþii de eligibilitate:
Ð participanþii la programul de instruire ale cãror planuri
de afaceri au fost selectate ºi care au fost informaþi în
scris de cãtre responsabilul local;
Ð persoane fizice care nu au participat la cursul de
instruire, dar care au elaborat deja un plan de afaceri.

Condiþii de eligibilitate:
Ð absolvenþi ai cursurilor de pregãtire, al cãror plan de
afaceri a fost selectat ºi recomandat de cãtre responsabilul
local, ºi care au depus actele necesare pentru înfiinþarea
societãþii comerciale;
Ð persoane care au beneficiat de servicii de consultanþã,
care au un plan de afaceri selectat ºi recomandat de cãtre
responsabilul local ºi care au depus actele necesare pentru
înfiinþarea societãþii comerciale;
Ð ajutorul financiar nerambursabil se acordã numai dacã
din planul de afaceri rezultã necesitatea unor fonduri suplimentare pentru demararea afacerii, fondurile puse la dispoziþie de cãtre potenþialul întreprinzãtor (dupã epuizarea
tuturor resurselor disponibile) dovedindu-se a fi insuficiente.

Condiþii de participare:
Persoanele care au fost selectate se vor prezenta la
responsabilul local la termenul indicat în scrisoarea de rãspuns, transmisã de cãtre acesta. Fiecare persoanã va fi
repartizatã unui consultant care o va sprijini în procesul de
înfiinþare a noii întreprinderi.
Persoanele care nu au participat la cursul de instruire
se prezintã direct la responsabilul local ºi completeazã un
formular-tip, la care anexeazã planul de afaceri.
Responsabilul local, în urma organizãrii ºi evaluãrii planurilor de afaceri, va informa, în scris, persoanele selectate,
care se vor prezenta la responsabilul local la termenul indi-

Condiþii de participare:
Persoanele eligibile se adreseazã responsabilului local
pentru obþinerea capitalului iniþial pentru demararea afacerii.
Acestea vor completa un formular-tip, la care anexeazã planul de afaceri. În termen de 20 de zile de la data depunerii, solicitanþii ale cãror planuri de afaceri au fost aprobate
vor fi înºtiinþaþi, în scris, de cãtre responsabilul local.
Pe baza recomandãrii responsabilului local, C.N.P. va
încheia un contract cu beneficiarul ajutorului financiar
nerambursabil. Sumele maxime aprobate nu vor depãºi
20 milioane lei ºi ele vor fi virate într-o singurã tranºã,
imediat dupã semnarea contractului.

3.3. Pachet de servicii de consultanþã acordat potenþialilor
întreprinzãtori care doresc sã înfiinþeze o întreprindere micã sau
mijlocie
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Decontarea se face pe bazã de documente justificative,
în original ºi în copie.
Costuri eligibile:
Ð acoperirea unei cote-pãrþi din capitalul social;
Ð analize de piaþã;
Ð strategii de dezvoltare a afacerii;
Ð planificare financiarã.
Contractul stipuleazã condiþiile în care se utilizeazã fondul ºi modul de raportare tehnico-financiarã.
3.6. Ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltãrii
microîntreprinderilor existente, pentru achiziþionarea de echipamente

Asistenþa financiarã pentru întreprinderile existente
constã în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile
exclusiv pentru cofinanþarea achiziþionãrii de echipamente.
Condiþii de eligibilitate:
Ð microîntreprinderi cu mai puþin de 10 angajaþi ºi cu o
duratã de funcþionare de pânã la 2 ani;
Ð se solicitã achiziþionarea de echipamente;
Ð se solicitã un ajutor financiar nerambursabil de maximum 50% din costul total de achiziþie al echipamentului.
Condiþii de participare:
Întreprinderile eligibile se adreseazã responsabilului local
pentru a completa formularul-tip de solicitare a ajutorului
financiar nerambursabil pentru achiziþionarea de echipament, pe care îl depun împreunã cu planul de afaceri la
sediul responsabilului local.
Întreprinderile eligibile vor fi contactate de cãtre responsabilul local pentru detalii în ceea ce priveºte planul de
afaceri.
Planurile de afaceri care au recomandarea pozitivã a
responsabilului local vor fi evaluate de cãtre o comisie de
evaluare.
Întreprinderile ale cãror planuri de afaceri ºi solicitãri de
cofinanþare a achiziþionãrii echipamentului au fost aprobate
vor fi înºtiinþate, în scris, de responsabilul local în termen
de 30 de zile de la data depunerii solicitãrii.
Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil încheie un
contract cu C.N.P., care stipuleazã condiþiile de finanþare ºi
modul de raportare.

Întreprinzãtorii pot primi un ajutor financiar nerambursabil
pentru cofinanþarea achiziþionãrii echipamentelor, în sumã
de 50Ð100 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea totalã de achiziþie a acestora, care va fi plãtitã de
cãtre C.N.P. direct în contul furnizorilor de echipament în
momentul în care întreprinzãtorul face dovada cã a achitat
50% din valoarea facturii emise de cãtre furnizor. În situaþia în care costul echipamentului conform facturii este mai
mic decât costul aprobat iniþial în proiect, întreprinzãtorii primesc 50% din costul real al echipamentului, în care este
inclus ºi transportul.
Pentru achiziþionarea echipamentelor întreprinzãtorii trebuie sã prezinte cel puþin 3 oferte de la 3 furnizori diferiþi.
4. Raportarea, monitorizarea ºi evaluarea programului
4.1. Raportarea

Responsabilul local are obligaþia contractualã de a
raporta C.N.P. stadiul în care se aflã programul. În acest
sens acesta va transmite:
1. rapoarte tehnico-financiare lunare, întocmite pe baza
raportãrilor primite de la beneficiarii de asistenþã, prevãzuþi
în program;
2. raportãri financiare, ori de câte ori se solicitã aceasta
de cãtre C.N.P.
C.N.P. are obligaþia contractualã de a raporta direct
Consiliului pentru Reformã.
4.2. Monitorizarea ºi evaluarea

Responsabilul local al programului rãspunde, prin contract, de monitorizarea ºi evaluarea programului pe plan
local. Acesta va transmite trimestrial rapoarte de evaluare
cãtre C.N.P., care le va centraliza ºi va elabora un raport
la nivel naþional, pe care îl va înainta Consiliului pentru
Reformã.
C.N.P. poate contracta activitatea de monitorizare ºi
evaluare. Consiliul pentru Reformã va efectua cel puþin
semestrial o evaluare independentã a programului, angajând în acest scop un expert care va întocmi rapoarte de
evaluare ºi va indica soluþii, în cazul în care se constatã
abateri de la programul de derulare prevãzut iniþial.

5. Bugetul programului
Denumirea programului/tipurile de asistenþã

Stimularea înfiinþãrii de întreprinderi mici ºi mijlocii
ºi sprijinirea noilor întreprinderi

Bugetul total (miliarde lei)
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1. Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului,
din care, pentru:
1.1. Consiliul pentru Reformã
1.2. Coordonatorul naþional al programului
1.3. Responsabilul local al programului

1

2. Programe de instruire, organizate de responsabilul local

1

3. Cofinanþarea serviciilor de consultanþã oferite de responsabilul local

0,2

4. Ajutoare financiare nerambursabile pentru dezvoltarea instituþionalã
a responsabilului local

0,6

5. Capitalul iniþial pentru demararea afacerii

2

6. Cofinanþare pentru achiziþionarea de echipamente

5,2

0,1
0,6
0,3
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de sprijinire a întreprinderilor mici ºi mijlocii
în domeniul marketingului ºi stimulãrii exporturilor
În temeiul prevederilor art. 6 ºi ale art. 16 lit. a) ºi b) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea
întreprinderilor mici ºi mijlocii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, ºi ale art. 24 lit. d)
din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de sprijinire a întreprinderilor mici ºi mijlocii în domeniul marketingului ºi stimulãrii
exporturilor, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Se aprobã suplimentarea bugetului
Consiliului pentru Reformã pe anul 1998 la cap. 78.01
”Cheltuieli din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din
vãrsãminte din privatizareÒ cu suma de 20 miliarde lei din
Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte

din privatizare, pentru implementarea programului prevãzut
la art. 1.
(2) Programul prevãzut la art. 1 este operaþional de la
data deschiderii creditelor bugetare aferente de cãtre
Ministerul Finanþelor, în condiþiile legii.
Art. 3. Ñ (1) Consiliul pentru Reformã va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
(2) Ministerul Finanþelor va introduce în bugetul de stat
modificãrile ce decurg din prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul reformei,
preºedintele Consiliului pentru Reformã,
Ioan Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 789.
ANEXÃ

PROGRAMUL
DE SPRIJINIRE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ªI MIJLOCII ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI
ªI STIMULÃRII EXPORTURILOR
Obiectivul general al programului
Art. 1. Ñ Programul de sprijinire a întreprinderilor mici
ºi mijlocii în domeniul marketingului ºi al stimulãrii exporturilor, denumit în continuare program, urmãreºte sprijinirea
întreprinderilor mici ºi mijlocii pentru afirmarea ºi valorificarea potenþialului lor efectiv de producþie, de prestare de
servicii ºi de vânzãri ºi pentru sporirea volumului lor de
afaceri, în scopul creºterii contribuþiei sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii la realizarea produsului intern brut, la
echilibrarea balanþei comerciale ºi la crearea de noi locuri
de muncã ºi surse de venit pentru populaþie.
Obiective specifice
Art. 2. Ñ Prezentul program urmãreºte urmãtoarele
obiective specifice:

a) educarea întreprinzãtorilor în spiritul marketingului ºi
al creºterii capacitãþilor întreprinderilor mici ºi mijlocii de a
utiliza metodele ºi tehnicile de marketing;
b) îmbunãtãþirea accesului întreprinderilor mici ºi mijlocii
la informaþii de piaþã ºi facilitarea valorificãrii acestor informaþii;
c) îmbunãtãþirea promovãrii produselor ºi serviciilor întreprinderilor mici ºi mijlocii;
d) stimularea comunicãrii ºi a parteneriatului în afaceri.
Conþinutul programului
Art. 3. Ñ Prin prezentul program se finanþeazã parþial,
prin ajutor financiar nerambursabil, cheltuielile efectuate de
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întreprinderile mici ºi mijlocii în cadrul unor proiecte precise,
în urmãtoarele activitãþi de marketing:
a) participãri la târguri ºi expoziþii, în þarã ºi în strãinãtate;
b) realizarea de materiale promoþionale;
c) participãri la cursuri de marketing;
d) accesul la informaþii de piaþã.
Condiþii de eligibilitate a beneficiarilor
Art. 4. Ñ În cadrul acestui program poate beneficia de
ajutor financiar întreprinderea micã sau mijlocie care îndeplineºte, cumulativ, urmãtoarele condiþii:
a) are capital social integral privat;
b) se încadreazã în criteriile prevãzute la art. 3 din
Ordonanþa Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici ºi mijlocii, republicatã;
c) are o duratã de funcþionare la data depunerii solicitãrii de cel puþin 2 ani;
d) participarea la capitalul ei social a unor societãþi
comerciale care nu se încadreazã în categoria întreprinderilor mici ºi mijlocii nu depãºeºte, cumulat, 25%;
e) nu produce ºi/sau nu comercializeazã produse sau
nu presteazã servicii care, prin natura lor sau a tehnologiilor utilizate, reprezintã un pericol pentru viaþa sau pentru
securitatea consumatorilor ori pentru mediul înconjurãtor.
Condiþii de eligibilitate a proiectelor
Art. 5. Ð Se pot finanþa, parþial, prin ajutoare financiare
nerambursabile, în condiþiile prezentului program, acþiunile
prevãzute în anexa nr. 1.
Întreprinderile solicitante pot beneficia de ajutor financiar
nerambursabil pentru finanþarea parþialã a unor proiecte
care includ una sau mai multe dintre acþiunile prevãzute în
anexa nr. 1.
Proiectele nu pot cuprinde acþiuni în beneficiul unor
întreprinderi care nu sunt eligibile conform prevederilor
art. 4 sau în favoarea unor produse, servicii ori mãrci ale
unor astfel de întreprinderi.
La stabilirea sumei care se alocã pentru finanþarea parþialã a proiectelor eligibile se iau în considerare numai costurile eligibile, potrivit anexei nr. 1 la prezentul program.
O întreprindere micã sau mijlocie poate beneficia doar o
singurã datã de finanþarea parþialã a unor acþiuni de marketing potrivit prezentului program.
Stabilirea ajutorului financiar nerambursabil acordat
pentru proiect
Art. 6. Ñ Plafonul sprijinului financiar se determinã prin
aplicarea cotei de cofinanþare de cel mult 50% la suma
totalã a costurilor eligibile, dar nu mai mult de 40 milioane
lei.
Condiþii de solicitare ºi de obþinere a ajutoarelor financiare nerambursabile
Art. 7. Ð Solicitarea ajutorului financiar se va face de
cãtre întreprinderile mici ºi mijlocii, prin completarea formularului-tip prevãzut în anexa nr. 2, care poate fi ridicat de
la Camera de Comerþ ºi Industrie a României, de la

Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti,
respectiv de la camerele de comerþ ºi industrie judeþene.
Art. 8. Ñ Formularele-tip se completeazã în limba
românã ºi poartã semnãtura în original a reprezentantului
legal, precum ºi ºtampila întreprinderii.
Completarea formularului-tip se face prin dactilografiere.
Sunt considerate valabile numai acele formulare-tip
care au toate rubricile completate fãrã omisiuni.
Art. 9. Ñ Formularele-tip completate se transmit sau se
depun simultan la Consiliul pentru Reformã ºi la Camera
de Comerþ ºi Industrie a României, la Camera de Comerþ
ºi Industrie a Municipiului Bucureºti, respectiv la camerele
de comerþ ºi industrie judeþene.
Termenul limitã pentru depunerea sau transmiterea solicitãrilor este de 60 de zile de la data la care programul
este operaþional, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta
hotãrâre.
Data transmiterii sau a depunerii solicitãrilor se probeazã
prin numãr de înregistrare sau prin data poºtei.
Art. 10. Ñ Aprobarea solicitãrilor formulate de întreprinderile mici ºi mijlocii, care corespund criteriilor de eligibilitate, se efectueazã în ordinea depunerii sau a transmiterii
lor, dupã caz, în limita bugetului alocat programului.
Art. 11. Ñ În 30 de zile de la expirarea termenului de
depunere a solicitãrilor, Consiliul pentru Reformã va
transmite scrisori de înºtiinþare privind aprobarea solicitãrii
numai acelor întreprinderi mici ºi mijlocii care au fost
acceptate în program.
Art. 12. Ñ Ajutorul financiar nerambursabil se plãteºte
de cãtre Consiliul pentru Reformã, pe baza formularului-tip
aprobat ºi a înºtiinþãrii de aprobare a solicitãrii.
O datã cu înºtiinþarea de aprobare a solicitãrii se restituie solicitantului un exemplar original al formularului-tip
aprobat, cu confirmare de primire. Al doilea exemplar
original al formularului-tip aprobat se pãstreazã la Consiliul
pentru Reformã.
Art. 13. Ñ Virarea efectivã a sumei care constituie ajutor financiar nerambursabil se face pe bazã de decont de
cheltuieli, însoþit de documente justificative, în original ºi în
copie Ñ factura ºi ordinul de platã vizat de banca plãtitorului Ñ sau cu menþiunea ”Conform cu originalulÒ ºi de
dovada recepþionãrii efective a bunurilor ºi/sau a serviciilor
care au fãcut obiectul plãþii. Nu vor fi acceptate deconturi
de cheltuieli care nu sunt însoþite de documente probatoare complete.
Virarea efectivã a sumei care constituie ajutor financiar
nerambursabil se face în ordinea cronologicã a depunerii
decontului.
Termenul limitã pânã la care se poate efectua decontul
se comunicã solicitantului de cãtre Consiliul pentru
Reformã, în cadrul înºtiinþãrii de aprobare a solicitãrii.
Efectuarea decontului în termenul prevãzut revine în exclusivitate solicitantului.
Art. 14. Ñ Suma viratã nu poate depãºi 50% din costurile eligibile, efectiv realizate. Nu pot fi rambursate decât
cheltuielile care au fãcut obiectul aprobãrii Consiliului pentru
Reformã, conform înºtiinþãrii de aprobare a solicitãrii.
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ANEXA Nr. 1

ACTIVITÃÞILE DE MARKETING ªI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE, CARE FAC OBIECTUL FINANÞÃRII

Activitãþile de marketing

Cheltuielile eligibile

¥ Participãri la târguri ºi expoziþii, în þarã
ºi în strãinãtate
Ñ Cheltuieli pentru închirieri de standuri
Ñ Cheltuieli pentru amenajarea standurilor
Ñ Cheltuieli pentru materiale publicitare
Ñ Participarea la diverse manifestãri în
cadrul târgurilor
Ñ Cheltuieli pentru transport ºi cazare
¥ Realizarea de materiale promoþionale
Ñ Cheltuieli pentru materialele destinate
promovãrii pe pieþe externe a
produselor/serviciilor ºi/sau a întreprinderii
Ñ Cheltuieli pentru tipãrituri:
× pliante
× cataloage
× apariþii în publicaþii de specialitate
Ñ Cheltuieli pentru traducerea materialelor
promoþionale
Ñ Cheltuieli pentru acþiuni promoþionale în
mass-media:
× campanii publicitare în ziare ºi reviste
× spoturi/clipuri publicitare la radio ºi la
televiziune
Ñ Taxe de înscriere în cataloage ºi în bãnci
de date industrial-comerciale
Ñ Elaborarea ºi menþinerea de pagini WEB
pentru prezentare pe INTERNET
Ñ Cheltuieli de consultanþã, design ºi alte
cheltuieli de concepere a materialelor
promoþionale, inclusiv a ambalajelor
¥

Participãri la cursuri de marketing
Ñ Taxã de participare pentru personalul
întreprinderii
Ñ Achiziþionarea de manuale de specialitate
Ñ Cheltuieli pentru transport ºi cazare

¥ Accesul la informaþii de piaþã
Ñ Cheltuieli pentru obþinerea de informaþii de
la camerele de comerþ din þarã ºi din
strãinãtate, de la centre de afaceri etc.
Ñ Cheltuieli pentru obþinerea de informaþii
legate de studiile de piaþã, realizate,
periodic sau la comandã, de firme
specializate
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ANEXA Nr. 2
Ñ FORMULAR-TIP Ñ

SOLICITARE DE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL
PENTRU FINANÞAREA PARÞIALÃ A UNOR ACTIVITÃÞI DE MARKETING
(Se completeazã toate rubricile din formularul-tip în limba românã,
prin dactilografiere în douã exemplare egal valabile)
Subscrisa, având datele de identificare menþionate la pct. A, reprezentatã legal prin
dl/dna............................., solicitã cofinanþarea proiectului descris la pct. C, în condiþiile prevederilor
programului aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 789/1998.
A. Datele de identificare a întreprinderii mici sau mijlocii solicitante:
Denumirea completã a întreprinderii .............................................................................................
Sediul ...............................................................................................................................................
Telefon/Fax ......................................................................................................................................
Numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului ........................................................................
Codul fiscal .....................................................................................................................................
Forma juridicã .................................................................................................................................
Forma de proprietate integral privatã
DA o
NU o
Capitalul social
............................... mil. lei,
din care:
Ñ persoane fizice
..................%.
Ñ persoane juridice:
Ñ întreprinderi mici ºi mijlocii (conform art. 4 din programul
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 789/1998)
...................%.
Ñ alte societãþi comerciale
...................%.
B. Alte informaþii despre întreprinderea micã sau mijlocie solicitantã:
Obiectul principal de activitate......................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Numãrul mediu anual de angajaþi (potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat) ....................................
Cifra de afaceri (potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat) ............................................ mii lei,
din care:
Ñ din activitatea principalã:
.............................. %
Ñ venituri din export:
.....................................%
Profit/Pierdere (potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat)
.................................... mii lei
(Anexaþi copii de pe bilanþurile contabile aprobate pe ultimii 2 ani).
C. Activitatea actualã ºi viitoare a întreprinderii mici sau mijlocii solicitante:
Descrieþi succint activitãþile întreprinderii dumneavoastrã (produsele ºi/sau serviciile oferite,
poziþia pe piaþã etc.) ºi planurile de viitor:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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D. Descrierea proiectului pentru care se solicitã cofinanþarea:
D1. Marcaþi cu X activitãþile pentru care solicitaþi cofinanþarea (în cazul în care obiectivul
proiectului presupune realizarea, în limita plafoanelor de finanþare prevãzute, a mai multor categorii de activitãþi dintre cele menþionate mai jos, se pot marca mai multe categorii de activitãþi finanþate prin proiect):
Tipul activitãþii de marketing pentru care se solicitã cofinanþarea:

1.
2.
3.
4.

Participarea la târguri ºi expoziþii, în þarã ºi în strãinãtate
Realizarea de materiale promoþionale
Participarea la cursuri de marketing
Accesul la informaþii de piaþã

o
o
o
o

D2. Descrieþi acþiunile pe care le veþi desfãºura pentru realizarea efectivã a activitãþilor de
marketing indicate anterior la lit. D1 (obiective, perioade de timp vizate, efecte favorabile aºteptate):
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................... .........................................
Anexaþi în copie, dacã consideraþi cã este relevant, orice document care poate aduce
informaþii suplimentare legate de acþiunile de marketing vizate.

D3. Cheltuielile eligibile (conform anexei nr. 1 la program), estimate pentru acþiunile descrise
la lit. D2.
Cheltuielile eligibile

TOTAL:

Suma
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D4. Declaraþie pe propria rãspundere
Subsemnatul(a)................................................., identificat(ã) cu B.I. (paºaport) seria ...........
nr. ........................, eliberat de ................................... la data de .................................., cu domiciliul în localitatea ............................................, str. ...................................... nr. .........., bl. ......,
sc. ...., ap. ...., sectorul/judeþul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii solicitante, declar pe propria rãspundere cã toate informaþiile furnizate ºi consemnate în prezentul
document ºi în anexele la acesta sunt veridice, corecte ºi complete.
Declar pe propria rãspundere cã produsele ºi/sau serviciile pe care le produce ºi/sau le
comercializeazã întreprinderea pe care o reprezint nu contravin, prin natura lor sau a tehnologiilor utilizate, reglementãrilor în vigoare cu privire la protecþia vieþii ºi a securitãþii consumatorilor sau cu privire la protecþia mediului înconjurãtor.
În caz de admitere a solicitãrii ºi de aprobare a proiectului, mã oblig sã respect întocmai
condiþiile prevãzute în prezenta declaraþie, precum ºi celelalte prevederi legale. Mã oblig, de
asemenea, sã furnizez Consiliului pentru Reformã, la cerere, datele ºi informaþiile necesare în
vederea controlului condiþiilor prevãzute în prezenta declaraþie, a urmãririi derulãrii proiectului
aprobat ºi a evaluãrii rezultatelor acestuia.
Semnãtura ºi ºtampila
Data:

E. Spaþiu rezervat Camerei de Comerþ ºi Industrie a .................................................
Întreprinderea solicitantã ............................................. întruneºte condiþiile de eligibilitate prevãzute de programul aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 789/1998
DA o
NU o
Cheltuielile eligibile propuse pentru aprobare

Suma

TOTAL:

Suma propusã pentru cofinanþare (pânã la 50% din cheltuielile eligibile aprobate, dar nu
mai mult de 40 milioane lei): ......................................... mii lei
Observaþii:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Vizat:
Numele ºi prenumele...................................................................................................................
Funcþia.........................................................................................................................................
Semnãtura ºi ºtampila
Data

Spaþiu rezervat Consiliului pentru Reformã
Aprobat:
DA o
NU o
pentru suma de .......................................................... mii lei.
Observaþii:
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Aceastã sumã va fi rambursatã în condiþiile prevãzute în programul aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 789/1998.
Ministrul reformei, preºedintele Consiliului pentru Reformã,
Numele ºi prenumele............................................
Semnãtura ..................................... L.S.
Data ..........................
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice privind finanþarea proiectelor
ºi programelor de restructurare ºi reformã din Fondul la dispoziþia Guvernului,
constituit din vãrsãminte din privatizare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 486/1998
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Normele metodologice privind finanþarea
proiectelor ºi programelor de restructurare ºi reformã din
Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte
din privatizare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 486/1998, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 303 din 19 august 1998, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”1. Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare se constituie ºi se utilizeazã potrivit
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,
aprobatã prin Legea nr. 44/1998.
Constituirea acestui fond se efectueazã din veniturile
obþinute ºi încasate de cãtre Fondul Proprietãþii de Stat din
vânzarea acþiunilor emise de cãtre societãþile comerciale ºi
din dividende vãrsate la bugetul de stat, dupã deducerea
cheltuielilor prevãzute în bugetul de venituri ºi cheltuieli
aprobat de cãtre Consiliul de administraþie al Fondului
Proprietãþii de Stat.
Aceste vãrsãminte se efectueazã de cãtre Fondul
Proprietãþii de Stat în contul nr. 60.30.01.05 Ñ Vãrsãminte
din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziþia
Guvernului, deschis la sucursala municipiului Bucureºti a
Bãncii Comerciale Române Ñ S.A., având ca operator de
cont Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat a municipiului Bucureºti. Virarea sumelor
cuvenite bugetului de stat pentru constituirea Fondului la
dispoziþia Guvernului se efectueazã la termenele prevãzute
în Ordinul ministrului finanþelor nr. 379 din 24 februarie
1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 142 din 8 aprilie 1998.
Pentru nevirarea la termen a sumelor se calculeazã ºi
se datoreazã penalitãþi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.
Sumele încasate la Fondul la dispoziþia Guvernului se
utilizeazã pentru finanþarea programelor de dezvoltare
regionalã, a programelor de dezvoltare a întreprinderilor
mici ºi mijlocii, a fondurilor de garantare a investiþiilor ºi a
altor programe de dezvoltare, care se stabilesc prin
hotãrâre a Guvernului.
Potrivit art. 27 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 1998, Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din
vãrsãminte din privatizare, se utilizeazã, în anul 1998, pentru susþinerea programelor de restructurare ºi reformã aprobate de Guvern.Ò

2. Alineatul 2 al punctului 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Acþiunile ºi obiectivele cuprinse în proiectele ºi programele de restructurare ºi reformã se finanþeazã, în condiþiile
legii, potrivit eºalonãrii, prevãzutã în cadrul fiecãrui proiect
sau program, a angajamentelor de platã ºi a plãþilor
efective, eºalonarea fiind aprobatã de Guvern o datã cu
proiectul sau cu programul respectiv.Ò
3. Punctul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”9. Pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici ºi
mijlocii, din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din
vãrsãminte din privatizare, se finanþeazã programele de
dezvoltare a întreprinderilor mici ºi mijlocii, care vizeazã:
a) elaborarea ºi publicarea de studii, anchete statistice
ºi alte lucrãri, în sprijinul elaborãrii ºi aplicãrii de politici în
domeniu sau în folosul nemijlocit al întreprinzãtorilor, precum ºi furnizarea de cunoºtinþe ºi informaþii utile acestora;
b) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire,
consultanþã ºi asistenþã tehnicã pentru potenþialii întreprinzãtori care demareazã o afacere, pentru întreprinderile
aflate în faza de început ºi pentru alte categorii de întreprinderi mici ºi mijlocii, potrivit nevoilor acestora;
c) sprijinirea ºi stimularea inovãrii, transferului tehnologic
ºi difuziei tehnologice;
d) stimularea ºi sprijinirea întreprinderilor mici ºi mijlocii
pentru îmbunãtãþirea calitãþii produselor ºi serviciilor ºi
pentru introducerea sistemelor de asigurare a calitãþii;
e) sprijinirea organizaþiilor de reprezentare a întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi a organizaþiilor înfiinþate, în scopul
sprijinirii dezvoltãrii sectorului întreprinderilor mici ºi mijlocii
ºi a dezvoltãrii locale, în vederea creºterii potenþialului lor
instituþional, material ºi uman ºi în vederea lãrgirii ºi perfecþionãrii activitãþilor pe care acestea le desfãºoarã pentru
îmbunãtãþirea climatului de afaceri, stimularea creãrii de noi
întreprinderi ºi sprijinirea dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi
mijlocii;
f) dezvoltarea cooperãrii între întreprinderi ºi a parteneriatului de afaceri în procurarea resurselor, dezvoltarea tehnologicã, în producþie, distribuþie, precum ºi în alte domenii
de interes pentru întreprinderile mici ºi mijlocii;
g) facilitarea finanþãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii prin
instituirea ºi dezvoltarea de instrumente ºi scheme financiare, cum sunt:
Ñ ajutoare financiare nerambursabile, acordate întreprinzãtorilor la înfiinþarea întreprinderii, pentru
completarea capitalului necesar iniþierii afacerii;
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Ñ ajutoare financiare nerambursabile, acordate întreprinderilor mici ºi mijlocii pentru completarea
resurselor financiare necesare acestora, în vederea achiziþionãrii de utilaje, maºini-unelte, instalaþii
ºi aparate, pe baza unor planuri fundamentate de
dezvoltare ºi sporire a eficienþei afacerilor;
Ñ constituirea de fonduri de garantare ºi de fonduri de
investiþii în sprijinul întreprinderilor mici ºi mijlocii;
Ñ scheme de creditare cu dobândã scãzutã;
Ñ alte asemenea scheme ºi instrumente financiare;
h) facilitarea promovãrii produselor ºi serviciilor întreprinderilor mici ºi mijlocii pe piaþa internã ºi externã, inclusiv
prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piaþã,
realizarea de materiale informative, de reclamã ºi publicitare, participarea la târguri, expoziþii ºi la alte asemenea
tipuri de manifestãri, în þarã sau în strãinãtate;
i) alte obiective ºi mãsuri cuprinse în programele aprobate de cãtre Guvern.
Finanþarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor
mici ºi mijlocii din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit
din vãrsãminte din privatizare, se face sub formã de
transferuri, în limita sumelor prevãzute în legea bugetului
de stat.
În raport cu cerinþele programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici ºi mijlocii, aprobate de Guvern, ºi în condiþiile stipulate în acestea, din transferurile efectuate din
Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din
privatizare, pot primi finanþãri, dupã caz, urmãtoarele categorii de beneficiari:
a) autoritãþi ºi organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi locale;
b) alte categorii de persoane juridice, cu sau fãrã scop
lucrativ sau de altã naturã, constituite, care funcþioneazã
potrivit legii;
c) persoane fizice Ñ întreprinzãtori efectivi ºi potenþiali,
experþi ºi alte categorii.
Principalele categorii de cheltuieli care pot fi efectuate
în cadrul programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici

ºi mijlocii, finanþate prin transferuri din Fondul la dispoziþia
Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, sunt
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2. Contractele încheiate în
vederea realizãrii programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici ºi mijlocii sau a unor pãrþi din acestea vor preciza
atât alocarea de sume cu destinaþiile prevãzute în anexa
nr. 1, cât ºi alocarea de sume, potrivit devizului-cadru prezentat în anexa nr. 2.
Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezentele
norme metodologice.Ò
4. Punctul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”10. Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici ºi
mijlocii trebuie sã cuprindã o metodologie clarã ºi eficace
de evaluare a performanþelor programului respectiv, dupã
caz, avându-se în vedere, în principal, urmãtoarele criterii:
a) creºterea investiþiilor în activitãþi eficiente din punct de
vedere economic ºi financiar;
b) sporirea calitãþii ºi competitivitãþii ofertei de bunuri
materiale ºi de servicii;
c) creºterea, pe baze durabile, a exporturilor;
d) protecþia mediului înconjurãtor;
e) crearea de noi locuri de muncã, stabile ºi bine
remunerate.Ò
5. Punctele 11 ºi 12 se abrogã.
6. Dupã punctul 13 se introduce punctul 131 cu urmãtorul cuprins:
”131. Suma alocatã sprijinirii întreprinderilor mici ºi mijlocii din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare, se gestioneazã de cãtre Consiliul
pentru Reformã.
Pentru programele de dezvoltare a întreprinderilor mici
ºi mijlocii, care se aprobã de cãtre Guvern în limita sumei
prevãzute la alin. 1, Consiliul pentru Reformã asigurã punerea în aplicare, urmãrirea derulãrii ºi evaluarea performanþelor.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul reformei,
preºedintele Consiliului pentru Reformã,
Ioan Mureºan
p. Ministrul interimar al privatizãrii,
Victor Eros
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 790.
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ANEXA Nr. 1

PRINCIPALELE CATEGORII ªI FELURI DE CHELTUIELI,

în funcþie de destinaþia acestora, admise la finanþarea programelor de dezvoltare
a întreprinderilor mici ºi mijlocii din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare
Cheltuieli pentru:
1. Diseminare de informaþii

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

reþele de calculatoare;
software;
publicaþii specifice domeniului;
alte materiale de informare (pliante, afiºe, broºuri,
panouri de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM,
floppy-disk, paginã Web ºi altele asemenea);
1.5. cãrþi, tratate, dicþionare, enciclopedii, compendii,
manuale ºi altele asemenea.
2. Manifestãri

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

ateliere de lucru;
mese rotunde, colocvii;
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice;
simpozioane;
conferinþe;
congrese.

3. Imagine

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

acþiuni promoþionale;
publicitate;
reclamã;
materiale ºi obiecte pentru marcarea unor evenimente
(diplome, insigne, medalii ºi altele asemenea).

4. Dezvoltarea cunoºtinþelor

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

cursuri ºi instruiri;
seminarii;
vizite de studii;
stagii de pregãtire;
documentaþii;
acces la instalaþii naþionale.

5. Stimularea performanþelor

5.1. burse;
5.2. premii.
6. Dezvoltarea instituþionalã

6.1. spaþii ºi utilitãþi;
6.2. echipamente pentru producþie/servicii (maºini-unelte,
instalaþii, aparaturã de mãsurã ºi control);
6.3. calculatoare electronice, echipamente periferice;
6.4. aparaturã, biroticã ºi mobilier;
6.5. mijloace de transport;
6.6. studii legate de obiective de investiþii.
7. Evaluarea pieþelor, firmelor, produselor ºi a serviciilor

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

studii ºi anchete;
testãri, verificãri, încercãri;
mãsurãtori;
analize;
omologãri.

8. Parteneriat de afaceri

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

programe internaþionale ºi bilaterale;
taxe de participare, cotizaþii;
forumuri de afaceri;
schimb de experienþã ºi îndrumare în afaceri;

8.5. invitaþi strãini;
8.6. altele.
9. Sinergie ºi dezvoltare localã

9.1. Centre de:
Ñ dezvoltare a întreprinderilor mici ºi mijlocii;
Ñ inovare ºi incubare;
Ñ consultanþã în afaceri;
Ñ legãturi în industrie;
Ñ informare;
Ñ dezvoltare a resurselor umane;
9.2. centre de afaceri;
9.3. districte industriale ºi zone economice speciale;
9.4. parcuri ºtiinþifice/tehnologice;
9.5. altele.
10. Scheme/instrumente financiare (inclusiv administrarea
acestora)

10.1. subvenþionarea dobânzii la credit (sau a dobânzii
ºi a unei pãrþi din credit);
10.2. fonduri ºi scheme de garantare;
10.3. participarea la capital;
10.4. capital de risc;
10.5. capital de start;
10.6. microcredit;
10.7. ajutoare financiare nerambursabile;
10.8. altele.
11. Servicii
11.1. conducere de program/proiect;
11.2. consultanþã/asistenþã tehnicã;
11.3. expertize;
11.4. monitorizare;
11.5. evaluare;
11.6. anchete;
11.7. audit;
11.8. depozitare;
11.9. servicii de traducere, instruire, tipãrire, editare,
multiplicare, difuzare, pazã, întreþinere, reparaþii;
11.10. altele.
12. Sprijin logistic

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

transport;
diurnã;
cazare;
combustibil;
masã (oficialã);
trataþie;
asistenþã medicalã de urgenþã;
acces la obiective cu caracter cultural-ºtiinþific sau
istoric;
12.9. cadouri/suveniruri;
12.10. amenajare spaþiu, design;
12.11. închiriere de sãli, echipamente, autovehicule,
închiriere de spaþii de cazare, spaþii de depozitare etc.;
12.12. telecomunicaþii ºi poºtã etc.;
12.13. obiecte de inventar, piese de schimb, materiale
consumabile;
12.14. taxe vamale, coletãrie;
12.15. altele.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 434/17.XI.1998
ANEXA Nr. 2
DEVIZÐCADRU

(cheltuieli admise la finanþarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici ºi mijlocii
din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din vãrsãminte din privatizare)
I. Cheltuieli directe:

I.1. cheltuieli de personal:
1.1. salarii:
a) C.A.S.;
b) contribuþia pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj;
c) contribuþii pentru asigurãri de sãnãtate;
1.2. alte cheltuieli de personal (deplasãri):
a) cazare;
b) diurnã;
c) transport;
I.2. cheltuieli materiale ºi servicii:
2.1. materiale, din care:
a) materii prime;
b) materiale consumabile;
c) combustibil;
d) piese de schimb;
e) obiecte de inventar;
2.2. lucrãri ºi servicii executate de terþi, din care:
a) colaboratori;
b) teste, mãsurãtori, analize;

c) omologãri;
d) amenajare spaþiu interior;
e) studii, anchete statistice;
f) asistenþã tehnicã, consultanþã;
2.3. alte cheltuieli specifice programului.
II. Cheltuieli indirecte:

II.1. regie;
II.2. contribuþia la Fondul de risc ºi accident.
III. Cheltuieli de capital:

III.1.
control;
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.

maºini-unelte, instalaþii, aparaturã de mãsurã ºi
mobilier, aparaturã ºi biroticã;
calculatoare electronice ºi echipamente periferice;
mijloace de transport;
studii pentru obiective de investiþii;
proiecte tehnologice inovative.
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