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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. I (12Ñ16) la Hotãrârea Guvernului nr. 331/1999
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome,
companiilor naþionale, societãþilor naþionale ºi institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare,
aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
precum ºi a transferurilor pentru Societatea Comercialã ”Uzina de Valorificare
a Cenuºilor de PiritãÒ Ñ S.A. Turnu Mãgurele
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Anexele nr. I (12Ð16) la Hotãrârea sau în subordinea Ministerului Industriei ºi Comerþului, preGuvernului nr. 331/1999 privind aprobarea bugetelor de cum ºi a transferurilor pentru societatea comercialã ”Uzina
venituri ºi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, de Valorificare a Cenuºilor de PiritãÒ Ñ S.A. Turnu
companiilor naþionale, societãþilor naþionale ºi institutelor Mãgurele, publicatã în Monitorul Oficial al României,
naþionale de cercetare-dezvoltare,
aflate în coordonarea
Partea I, nr. 200 din
10 Evaluation
mai 1999, se modificã
ºi se Only
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cuiesc cu anexele nr. 1Ð5 care fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre. Anexele nr. 1Ð5 vor fi comunicate

Ministerului Industriei ºi Comerþului ºi Ministerului
Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 august 1999.
Nr. 666.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de acordare a primei de export la grâu ºi porumb boabe
În temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu ºi porumb boabe,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind modul de
acordare a primei de export la grâu ºi porumb boabe, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 august 1999.
Nr. 668.

ANEXÃ
NORMELE METODOLOGICE

privind modul de acordare a primei de export la grâu ºi porumb boabe
1. Se acordã prima de export de 350 mii lei/tonã în
a) producãtorii agricoli, nominalizaþi la art. 3 alin. (1) din
limita cantitãþii de 500 mii tone grâu STAS ºi prima de Ordonanþa Guvernului nr. 31/1999, care exportã în nume
export de 400 mii lei/tonã în limita cantitãþii de 500 mii propriu ºi care fac dovada cã au exportat ºi au încasat
tone porumb boabe STAS producãtorilor agricoli care prin bãncile comerciale din România contravaloarea în
exportã în nume propriu, precum ºi agenþilor economici valutã a grâului ºi porumbului;
b) agenþii economici exportatori, persoane juridice
exportatori care cumpãrã grâu ºi porumb boabe de la producãtorii agricoli în condiþiile prevãzute la art. 2 ºi 4 din române, care fac dovada cã au cumpãrat ºi au plãtit proOrdonanþa Guvernului nr. 31/1999.
ducãtorilor agricoli nominalizaþi la art. 3 alin. (1) din
2. Beneficiarii primei de export la grâul ºi porumbul Ordonanþa Guvernului nr. 31/1999 preþul stabilit în condiþiile
boabe sunt:
art. 2 ºi 4 din ordonanþã,
ºi care au exportat
ºi au încasat
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prin bãncile comerciale din România contravaloarea în
Calitatea de producãtor agricol prevãzutã la art. 3
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 31/1999 ºi de socievalutã a grâului ºi porumbului;
c) agenþii economici exportatori, persoane juridice tate comercialã care a livrat seminþe, îngrãºãminte chimice,
române, care au cumpãrat grâu ºi/sau porumb de la socie- pesticide ºi utilaje agricole cu plata la recoltare în grâu
tãþile comerciale care au livrat seminþe, îngrãºãminte chi- ºi/sau porumb prevãzutã la alin. (2) al aceluiaºi articol se
mice, pesticide, maºini ºi utilaje, cu plata la recoltare cu probeazã cu înscrisuri justificative;
c) centralizatorul borderourilor pentru plata achiziþiilor de
astfel de produse, de la persoanele fizice cãrora le-a fost
stabilitã calitatea de acþionar în baza art. 37 din Legea fon- grâu ºi/sau de porumb de la producãtorii agricoli persoane
dului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulte- fizice, proprietari de terenuri agricole sau arendaºi, asociaþii
rioare, precum ºi de la persoanele fizice care au calitatea familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind sociede locator, potrivit art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, tãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã, de
cu modificãrile ulterioare, pentru cantitãþile de grâu ºi la persoane fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de acþioporumb primite conform legii ºi care au plãtit în condiþiile nar în baza art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
art. 2 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 31/1999, au expor- republicatã, cu modificãrile ulterioare, de la persoanele
tat ºi au încasat prin bãncile comerciale din România con- fizice care au calitatea de locator, potrivit art. 25 din
Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile ulterioare, însotravaloarea în valutã a grâului ºi porumbului.
3. Plata grâului ºi a porumbului boabe cumpãrat de þit de o copie de pe borderourile de platã, potrivit modeluagenþii economici exportatori de la producãtorii agricoli în lui prezentat în anexa nr. 2b). Se va anexa la acesta ºi o
condiþiile prevãzute la pct. 2 se face la indicii de calitate copie de pe documentele care atestã calitatea de producãprevãzuþi în STAS 813Ñ1968 la grâu ºi în STAS 5448Ñ1972 la tor agricol, acþionar sau de locator a persoanelor fizice mai
sus menþionate, pentru cantitãþile achiziþionate ºi cuprinse
porumbul boabe.
Agenþii economici exportatori vor prezenta Ministerului în anexa nr. 2b);
d) copie de pe factura externã ºi de pe declaraþia
Agriculturii ºi Alimentaþiei o copie de pe buletinele de anavamalã de export;
lizã emise de organele abilitate prin lege, care sã ateste
e) declaraþie pe propria rãspundere, confirmatã de
cantitatea utilã calculatã conform indicilor de calitate prebanca comercialã din România la care agentul economic
vãzuþi în STAS 813Ñ1968 pentru grâu (greutate hectolitricã Ñ
exportator are cont deschis, din care sã rezulte cã acesta
75 kg, umiditate Ñ 14% ºi corpuri strãine Ñ 3%) ºi în
a încasat contravaloarea în valutã a exportului de grâu
STAS 5448Ñ1972 pentru porumbul boabe (umiditate Ñ 17%
ºi/sau de porumb boabe, potrivit modelului prezentat în
ºi corpuri strãine Ñ 3%).
anexa nr. 3, însoþitã de o copie de pe declaraþia de înca4. Decontarea primei de export la grâu ºi/sau la porumb
sare valutarã, cu confirmarea bãncii.
boabe se face pe baza decontului justificativ, potrivit mode7. Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei verificã deconturile
lului prezentat în anexa nr. 1.
justificative ºi documentele-anexã primite de la agenþii eco5. Beneficiarii primei de export prevãzuþi la pct. 2 lit. a)
nomici exportatori.
vor înainta Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei decontul
În situaþia în care documentaþia prezentatã de agentul
justificativ însoþit de:
economic nu se încadreazã în prevederile prezentelor
a) documentele care atestã calitatea de producãtor agri- norme metodologice, Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei va
col pentru cantitatea exportatã;
restitui documentaþia acestuia.
b) copie de pe factura externã ºi de pe declaraþia
Pentru documentaþiile aprobate, Ministerul Agriculturii ºi
vamalã de export;
Alimentaþiei întocmeºte, de douã ori pe lunã, cererea de
c) declaraþie pe propria rãspundere, confirmatã de banca deschidere de credite de la cap. 67.01 ”Agriculturã ºi silvicomercialã din România la care exportatorul are cont des- culturãÒ, titlul ”PrimeÒ, pe care o transmite Ministerului
chis, din care sã rezulte cã acesta a încasat contravaloa- Finanþelor.
rea în valutã a exportului de grâu ºi/sau de porumb boabe,
Cererea de credite va fi însoþitã de un centralizator al
potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3, însoþitã de o deconturilor justificative, aprobat de ordonatorul principal de
copie de pe declaraþia de încasare valutarã cu confirmarea credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.
bãncii.
Dupã alimentarea contului de cãtre Ministerul Finanþelor,
6. Beneficiarii primei de export prevãzuþi la pct. 2 lit. b) Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei efectueazã plãþile cãtre
ºi c) vor înainta Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei exportatori pânã la limita cantitãþii de 500 mii tone grâu
decontul justificativ însoþit de urmãtoarele documente:
STAS 813Ñ1968 ºi de 500 mii tone porumb boabe STAS
a) borderoul centralizator al achiziþiilor totale, potrivit 5448Ñ1972 exportate, a cãrei contravaloare în valutã a
modelului prezentat în anexa nr. 2;
fost încasatã prin bãncile comerciale din România.
b) borderoul centralizator al facturilor pentru achiziþiile de
Plata primelor de export la grâul ºi porumbul boabe
grâu ºi/sau de porumb boabe, la care se va anexa copia cãtre agenþii economici exportatori se va efectua în termen
de pe facturile emise de producãtorii agricoli, persoane juri- de 20 de zile de la data aprobãrii de cãtre Ministerul
dice, ºi documentele care atestã decontarea acestora (ordin Agriculturii ºi Alimentaþiei a documentaþiei prevãzute la
de platã, filã CEC, cu viza bãncii cumpãrãtorului, procese- pct. 3Ñ6 din prezentele norme metodologice.
verbale de compensare, chitanþã sau chitanþã fiscalã), potri8. Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b), 3 ºi 4 fac parte integrantã
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Denumirea agentului economic exportator ................................
Sediul ...........................................................................................
Codul fiscal ..................................................................................
Numãrul de înmatriculare
în registrul comerþului .................................................................
Contul ...........................................................................................
Banca ...........................................................................................

DECONT JUSTIFICATIV
Nr.
crt.

Specificarea

U.M.

1.
Export
1.1. Grâu Ñ total
a) Ñ facturã externã nr. ___ din data de ______
Ñ declaraþie vamalã nr. ___ din data de ______
b) Ñ ......................
Ñ ......................
1.2. Porumb boabe Ñ total
a) Ñ facturã externã nr. ___ din data de ______
Ñ declaraþie vamalã nr. ___ din data de ______
b) Ñ ......................
Ñ ......................
2.
Export pentru care s-a încasat contravaloarea în valutã
2.1. Grâu Ñ total
a) Ñ declaraþie de încasare seria ___ nr. ___
din data de ______
Ñ pentru factura externã nr. ___ din data de ______
b) Ñ ......................
Ñ ......................
2.2. Porumb boabe Ñ total
a) Ñ declaraþie de încasare seria ___ nr. ___
din data de ______
Ñ pentru factura externã nr. ___ din data de ______
b) Ñ ......................
b) Ñ ......................
3.
Primã unitarã la export
3.1. Ñ grâu
3.2. Ñ porumb boabe
4.
Primã cuvenitã Ñ total
4.1. Ñ grâu rd. 4.1 = rd. 2.1 x rd. 3.1
4.2. Ñ porumb boabe rd. 4.2 = rd. 2.2 x rd. 3.2

Manager
(director general),
...........................................

Fizic

STAS

tone
tone
tone
tone
tone
tone

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

mii lei
mii lei/tonã
mii lei/tonã

x
x

mii lei
mii lei
mii lei

x
x
x

350
400

Director economic
(contabil-ºef),
...........................................
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Denumirea agentului economic exportator ................................
Sediul ...........................................................................................
Codul fiscal ..................................................................................
Numãrul de înmatriculare
în registrul comerþului .................................................................
Verificat ºi aprobat
Ministerul Agriculturi
ºi Alimentaþiei
BORDEROU CENTRALIZATOR

al achiziþiilor totale
Cantitatea achiziþionatã
Nr.
crt.

Specificarea

0

1.
2.

toneÑfizic

Valoarea totalã

tone STAS*)

grâu

porumb

grâu

porumb

2

3

4

5

1

grâu
porumb
Ñ mii lei Ñ Ñ mii lei Ñ

6

7

Total anexa nr. 2a)
Total anexa nr. 2b)

TOTAL GENERAL:

Manager
(director general),
...........................................
boabe.

Director economic
(contabil-ºef),
...........................................

*) Recalculat la indicii de calitate prevãzuþi în STAS 813Ñ1968 pentru grâu ºi în STAS 5448Ñ1972 pentru porumb

ANEXA Nr. 2 a)
la normele metodologice

Denumirea agentului economic exportator ................................
Sediul ...........................................................................................
Codul fiscal ..................................................................................
Numãrul de înmatriculare
în registrul comerþului .................................................................
Verificat ºi aprobat
Ministerul Agriculturi
ºi Alimentaþiei
BORDEROU CENTRALIZATOR

al facturilor pentru achiziþiile de grâu sau de porumb
Cantitatea
achiziþionatã

Factura

Nr.
crt.

Denumirea producãtorului
agricol care a vândut grâu
sau porumb

numãrul

data

toneÑ
fizic

tone
STAS*)

A

B

1

2

3

4

A.
1.
2.
3.
.
.
.

Preþul
Valoarea
la indicii
totalã
de calitate STAS
Ñ mii lei Ñ
Ñ mii lei/tonã Ñ
5

6

Data
achitãrii
la intern
a facturii
7

Produsul Ñ grâu

T O by
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A

B

1

2

3

4

5

6

7

B. Produsul Ñ porumb
1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:

Manager
(director general),
...........................................

Director economic
(contabil-ºef),
...........................................

*) Recalculat la indicii de calitate prevãzuþi în STAS 813Ñ1968 pentru grâu ºi în STAS 5548Ñ1972 pentru porumb
boabe.

ANEXA Nr. 2 b)
la normele metodologice

Denumirea agentului economic exportator ................................
Sediul ...........................................................................................
Codul fiscal ..................................................................................
Numãrul de înmatriculare
în registrul comerþului .................................................................
Verificat ºi aprobat
Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei
CENTRALIZATORUL

borderourilor pentru plata achiziþiilor de grâu sau de porumb

Nr.
crt.

Numãrul de înregistrare
a borderourilor
ºi data

0

Cantitatea
achiziþionatã
toneÑfizic

tone STAS*)

2

3

1

A.
1.
2.
3.
.
.
.

Preþul
Valoarea
la indicii
totalã
de calitate STAS
Ñ mii lei Ñ
Ñ mii lei/tonã Ñ
4

5

Data
efectuãrii
plãþii
la intern
6

Produsul Ñ grâu

TOTAL:

B. Produsul Ñ porumb
1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:

Manager
(director general),
....................................

Director economic
(contabil-ºef),
................................

*) Recalculat la indicii de calitate prevãzuþi în STAS 813Ñ1968 pentru grâu ºi în STAS 5448Ñ1972 pentru porumb
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Denumirea agentului economic exportator
(fãrã prescurtãri) ..........................................................................
Sediul ...........................................................................................
Codul fiscal ..................................................................................
Numãrul de înmatriculare
în registrul comerþului .................................................................

Banca comercialã .........................................
Certificãm exactitatea datelor,
Preºedinte,
L.S.
DECLARAÞIE

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legilor din România, cã, potrivit evidenþelor
noastre, pânã la data prezentei solicitãri de prime de export grâu ºi prime de export porumb
boabe am încasat ºi am repatriat în totalitate, respectând prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 18/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 12/1995, cu modificãrile ulterioare, ºi ale
Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile
ulterioare, valuta aferentã exporturilor de grâu ºi de porumb boabe, prevãzutã în anexa nr. 1, nr.
crt. 2, la Normele metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 668/1999, pentru care solicitãm prima de export.
Am luat cunoºtinþã de faptul cã, dacã, în urma verificãrilor efectuate de cãtre organele abilitate, prezenta declaraþie nu corespunde realitãþii, aceasta atrage, în condiþiile legii, rãspunderea
civilã, contravenþionalã sau penalã, dupã caz, a celor vinovaþi.
De asemenea, prima de export la grâu ºi la porumb boabe primitã nejustificat va fi recuperatã ºi vãrsatã la bugetul de stat dupã regimul de urmãrire a sumelor datorate acestuia.
Declarãm cã derularea încasãrii exporturilor de grâu ºi porumb boabe pânã la data prezentei solicitãri s-a fãcut prin Banca comercialã ............................................................., care certificã
(denumirea completã)

încasarea contravalorii exportului, dupã cum urmeazã:

Declaraþie de încasare valutarã (anexatã în copie)
Valoarea în valutã
a contractului

Cantitatea
Nr.
crt.

Seria ºi numãrul
D.I.V.

Data
grâu

porumb boabe

grâu

porumb boabe

1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:

Manager
(director general),
...........................................

Director economic
(contabil-ºef),
...........................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
Ordonator principal de credite
CENTRALIZATOR

cuprinzând agenþii economici exportatori solicitanþi de primã de la bugetul de stat pentru exportul
de grâu ºi de porumb boabe potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 31/1999

Nr.
crt.

Agentul economic
exportator

Cantitatea Ñ STAS
Ñ tone Ñ
grâu

porumb
boabe

Prima unitarã
Ñ mii lei/tonã STAS Ð
grâu

porumb
boabe

Prima solicitatã de la bugetul
de stat
Ñ lei Ñ
grâu

porumb
boabe

TOTAL

1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL GENERAL:
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