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Articol unic. Ñ Se aprobã Înþelegerea dintre Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale din România ºi Oficiul Federal
al Muncii din Republica Federalã Germania privind angaja-

rea de lucrãtori români pentru o activitate cu duratã determinatã în Republica Federalã Germania, semnatã la
Bucureºti la 13 septembrie 1999.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 930.
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ÎNÞELEGERE
între Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale din România ºi Oficiul Federal al Muncii din Republica Federalã Germania
privind angajarea de lucrãtori români pentru o activitate cu duratã determinatã în Republica Federalã Germania
Considerând cã medierea ºi angajarea lucrãtorilor români ca:
¥ lucrãtori sezonieri pe o perioadã de pânã la 3 luni într-un an calendaristic [¤ 4 alin. (1) din Reglementarea privind excepþiile de la eliberarea unui permis de muncã lucrãtorilor strãini nou-veniþi în þarã ”Reglementarea ASAVÒ Ñ
anexa nr. 1];
¥ ajutor de lucrãtor în parcurile de distracþii pe o perioadã de pânã la 9 luni într-un an calendaristic [¤ 4 alin. (2)
din Reglementarea privind excepþiile de la eliberarea unui permis de muncã lucrãtorilor strãini nou-veniþi în þarã
”Reglementarea ASAVÒ Ñ anexa nr. 1],
sunt posibile numai atunci când au loc în cadrul unei înþelegeri între instituþiile din domeniul muncii, competente în ceea
ce priveºte procedura de selecþie ºi mediere,
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale din România ºi Oficiul Federal al Muncii (BA) din Republica Federalã
Germania au convenit urmãtoarele proceduri:
I. Reglementãri generale
1. Împuternicire

În scopul medierii angajãrii lucrãtorilor, sunt împuternicite:
¥ pentru partea românã Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale (M.M.P.S.) din România;
¥ pentru partea germanã Ñ Centrala de Mediere a
Forþei de Muncã (ZAV) Frankfurt/Main.
2. Evaluarea pieþei muncii

Angajarea lucrãtorilor români din România în Republica
Federalã Germania se face luându-se în considerare interesele de pe piaþa muncii din ambele þãri.
3. Condiþii de muncã

Lucrãtorii români nu pot fi angajaþi în Republica
Federalã Germania în condiþii necorespunzãtoare, ci numai
în condiþii comparabile cu cele ale lucrãtorilor germani.
Referitor la durata muncii sunt valabile dispoziþiile legii
timpului de muncã.
Salariul negociat prin contractul colectiv de muncã sau
salariul stabilit în lipsa unui astfel de contract nu poate fi
mai mic decât salariile locale. În cazul muncii în acord
munca trebuie sã fie astfel evaluatã încât un lucrãtor cu
merite deosebite, la muncã prestatã în condiþii normale ºi
activitate medie, sã poatã câºtiga cu 20% peste salariul
tarifar/orã al unui lucrãtor de acelaºi nivel.

Nu se admit cazãri în corturi sau în vagoane mobile.
Având în vedere activitatea lor itinerantã, cazarea în
vagoane de dormit/locuinþe mobile este admisã numai în
cazul lucrãtorilor din parcurile de distracþii.
6. Condiþii de sãnãtate

Lucrãtorii trebuie sã fie apþi din punct de vedere medical
pentru activitatea pe care urmeazã sã o presteze.
Nu este prevãzut un control medical al solicitantului în
România.
7. Excluderea activitãþilor tip bar

Angajarea lucrãtorilor români în cluburile de noapte ºi în
baruri este, de regulã, exclusã de la procedura de mediere.
8. Excluderea de la procedura de mediere

Pãrþile românã ºi germanã se angajeazã sã excludã de
la procedura de mediere pe acei angajatori care nu respectã reglementãrile prevãzute la pct. 3Ñ5 ale cap. I.
9. Colaborare

Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale din România ºi
Oficiul Federal al Muncii din Republica Federalã Germania
colaboreazã nemijlocit la derularea acestei înþelegeri ºi fac
schimb de experienþã în scopul îmbunãtãþirii ºi simplificãrii
procedurii.
II. Proceduri de mediere

4. Asigurãri sociale

Lucrãtorii români au obligaþia de a se asigura în sistemul de asigurãri sociale german (boalã, pensie, îngrijire,
accident ºi ºomaj).
Cu excepþia asigurãrii în caz de accident, în cadrul asigurãrilor sociale nu existã obligativitatea asigurãrii, dacã
angajarea nu depãºeºte douã luni sau 50 de zile
lucrãtoare în decurs de un an (nu un an calendaristic) ºi
nu reprezintã o activitate profesionalã.
Nu reprezintã activitate profesionalã angajarea elevilor,
studenþilor, persoanelor casnice ºi a lucrãtorilor independenþi sau angajarea pe perioada unui concediu de odihnã
plãtit.
Pentru a dovedi lipsa asigurãrii lucrãtorii trebuie sã prezinte patronilor chestionarul pentru constatarea obligativitãþii
de asigurare/eliberãrii de asigurare (anexa nr. 2).
Dacã nu existã asigurare medicalã, angajatorii trebuie sã
încheie pentru lucrãtor, pe propria cheltuialã, o asigurare
privatã în caz de boalã. În caz contrar, angajatorul este
total rãspunzãtor pentru riscul financiar în caz de boalã.
5. Cazare

Angajatorii trebuie sã punã la
români locuinþe corespunzãtoare sau
tru a le asigura o cazare optimã.
Cazarea trebuie sã corespundã
cazare, menþionate în instrucþiunile
lucrãtorilor strãini (anexa nr. 3).

dispoziþie lucrãtorilor
sã se îngrijeascã pencerinþelor minime de
referitoare la cazarea

1. Solicitãri nominale/nenominale (anonime)

Lucrãtorii români pot fi solicitaþi de cãtre angajatori din
Republica Federalã Germania atât nominal, cât ºi nenominal (anonim).
Bazele procedurii de solicitare le constituie formularele
de acord angajare/contract de muncã Ñ EZ/AV (anexa
nr. 4). Acestea sunt formulare tipizate în limba germanã.
Lucrãtorul primeºte o traducere corespunzãtoare a acesteia
în limba românã.
În cazul solicitãrilor anonime Centrala de Mediere a
Forþei de Muncã Frankfurt/Main transmite Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale din România profilul locului de
muncã pentru recrutarea solicitanþilor.
În cazul solicitãrilor nominale se renunþã la verificarea aptitudinilor.
2. Interviuri în România

Medierea angajãrii lucrãtorilor români poate sã aibã loc
în baza unei înþelegeri prealabile între Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale din România ºi Centrala de Mediere a
Forþei de Muncã Frankfurt/Main, Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale din România prezentând Centralei de
Mediere a Forþei de Muncã Frankfurt/Main, în România,
lucrãtorii solicitaþi pentru mediere.
La recrutarea în România a lucrãtorilor români pot participa, dacã doresc, ºi reprezentanþi ai angajatorilor germani.
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3. Solicitãri la cerere

Acordul de angajare/contractul de muncã EZ/AV poate
fi oferit ºi într-o formã deschisã în ceea ce priveºte
perioada de angajare, dacã tipul de angajare prevãzut (de
exemplu: lucrãri de recoltare care depind de evoluþia intemperiilor sau de coacerea fructelor) face necesarã o solicitare din partea angajatorului. În aceste cazuri trebuie
convenitã durata totalã de angajare.
Angajatorul ºi lucrãtorul se înþeleg asupra datei concrete
de începere a activitãþii.

Oficiul Federal al Muncii se va strãdui, în limita posibilitãþilor, sã apeleze la angajatorii germani pentru ca aceºtia
sã participe la cheltuielile de transport ºi de vizã pentru
lucrãtorii din România.
8. Formulare

Cu excepþia prevederilor pct. 7 al cap. II, acordurile de
angajare/contractele de muncã EZ/AV ºi chestionarele pentru constatarea obligativitãþii de asigurare/eliberarea de asigurare, inclusiv traducerile acestora, vor fi puse la
dispoziþie pe cheltuiala Oficiului Federal al Muncii.

4. Solicitãri neautorizate în România

9. Adeverinþã de muncã

Solicitãrile nominale care se bazeazã pe recrutãri neautorizate în România nu vor fi prelucrate.

Oficiul Federal al Muncii va face demersuri pe lângã
angajatori pentru ca lucrãtorii români sã obþinã o adeverinþã pentru munca depusã pe teritoriul Republicii Federale
Germania (anexa nr. 5).
III. Durata ºi intrarea în vigoare

5. Vize

Formularul de acord de angajare/contract de muncã
EZ/AV constituie baza pentru solicitarea ºi eliberarea vizei
de cãtre reprezentanþa diplomaticã germanã.

Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Oficiul Federal
al Muncii suportã cheltuielile administrative ce revin fiecãrei
pãrþi.

Prezenta înþelegere este valabilã pe o perioadã de
3 ani ºi se prelungeºte în mod automat cu noi perioade
de câte un an, dacã nici una dintre pãrþi nu o denunþã.
Înþelegerea poate fi denunþatã de oricare dintre pãrþi cu
un preaviz dat în scris cu cel puþin 6 luni înaintea
încetãrii valabilitãþii ei.
Prezenta înþelegere intrã în vigoare la data la care partea românã comunicã îndeplinirea procedurilor prevãzute de
legislaþia românã internã pentru intrarea sa în vigoare.
La data intrãrii în vigoare a prezentei înþelegeri îºi înceteazã valabilitatea Înþelegerea din 15 mai 1991 asupra trimiterii lucrãtorilor români pentru o ocupare de pânã la 3
luni, în decurs de un an, în Republica Federalã Germania.
Prezenta înþelegere a fost semnatã la Bucureºti la
13 septembrie 1999, în douã exemplare, în limba românã
ºi în limba germanã, toate textele fiind egal autentice.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Preºedintele Oficiului Federal al Muncii,
Bernhard Jagoda

6. Schimbarea locului de muncã dupã intrarea
în Republica Federalã Germania

În cazul în care, dupã intrarea sa în Republica Federalã
Germania, lucrãtorul român, din motive ce nu îi pot fi
imputate, nu stabileºte un raport de muncã sau acest
raport înceteazã înainte de termen, unitãþile specializate ale
Oficiului Federal al Muncii se vor strãdui în vederea gãsirii
unui nou loc de muncã corespunzãtor.
7. Costuri

ANEXA Nr. 1
la înþelegere
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ANEXA Nr. 2
la înþelegere

1.
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5.

6.

7.
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8.

ANEXA Nr. 3
la înþelegere
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ANEXA Nr. 5
la înþelegere

DOVADÃ DE ACTIVITATE
PATRON

Numele ....................................................
Prenumele ...............................................
Str. ................................, codul ..............
Localitatea ...............................................

LUCRÃTOR

Numele ....................................................
Prenumele ...............................................
Str. ................................, codul ..............
Localitatea ...............................................
Lucrãtorul sus-numit a fost în perioada de la ............................. la ............................ angajat
în întreprinderea mea.
Data ºi semnãtura patronului
....................................................

ªtampila, dacã existã
....................................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 294/1999 pentru aprobarea Programului de marketing
ºi promovare turisticã ºi a Programului de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999
În temeiul art. 6 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 43/1998, ºi al art. 35 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 294/1999 pentru aprobarea Programului
de marketing ºi promovare turisticã ºi a Programului
de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999,

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 173 din 23 aprilie 1999, se înlocuiesc cu anexele
nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 18 noiembrie 1999.
Nr. 957.
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ANEXA Nr. 1
PROGRAMUL

de marketing ºi promovare turisticã pentru anul 1999
Obiectivul general al programului
Art. 1. Ñ Programul de marketing ºi promovare turisticã
pentru anul 1999, denumit în continuare program,
urmãreºte promovarea României ca destinaþie de vacanþe
ºi cãlãtorii pe piaþa turisticã internã ºi internaþionalã.
Obiective specifice
Art. 2. Ñ Programul urmãreºte realizarea urmãtoarelor
obiective specifice:
a) îmbunãtãþirea imaginii pe pieþele externe a produsului
turistic românesc;
b) identificarea, prin studii de marketing, a celor mai eficiente cãi ºi mijloace de promovare a ofertei turistice
româneºti ºi folosirea acestora în funcþie de specificul
fiecãrei pieþe externe;
c) recâºtigarea pieþelor turistice externe, partenere
tradiþionale înainte de anul 1989, ºi câºtigarea altora noi;
d) stimularea cererii turistice interne ºi internaþionale
pentru vacanþe ºi cãlãtorii în România.
Conþinutul programului
Art. 3. Ñ Prin program se finanþeazã:
1. acþiunile de promovare specifice pe piaþa internã ºi
externã: participãri la manifestãri interne ºi internaþionale de
profil (expoziþii, burse, târguri, conferinþe, festivaluri ºi altele
asemenea), campanii publicitare în presã, la radio, televiziune, prin afiºaj teletext, Internet, organizarea de conferinþe
de presã pentru prezentarea destinaþiei, a ofertei turistice,
organizarea de vizite de documentare pentru reprezentanþii
mass-media ºi creatorii de opinie, organizarea de cocktailuri, mese de protocol ºi seri româneºti, expoziþii gastronomice, sãptãmâni româneºti.
În anul 1999 acþiunile specifice de marketing ºi promovare în strãinãtate se vor desfãºura pe principalele 32 de
pieþe turistice emitente din:
Ñ þãrile Uniunii Europene;
Ñ þãri din Europa Centralã ºi de Est: Federaþia Rusã,
Polonia, Republica Cehã, Republica Moldova, Ungaria,
Republica Federalã Iugoslavia, Croaþia, Bulgaria;

Ñ alte þãri europene: Norvegia, Elveþia, Turcia, Cipru;
Ñ þãri din Asia de Vest (Israel) ºi din Asia de Sud-Est
(Japonia, Hong Kong);
Ñ þãri din America de Nord: S.U.A., Canada;
2. realizarea de materiale de informare ºi promovare, ºi
anume: tipãrituri, materiale din domeniul audiovizual, obiecte
de reclamã/amintiri/protocol:
a) în domeniul tipãriturilor:
Ñ retipãrirea de titluri de prospecte pentru promovarea
turisticã pe piaþa externã ºi pe piaþa internã;
Ñ tipãrirea de noi titluri de prospecte ca urmare a
rezultatelor cercetãrilor de marketing;
Ñ editarea unui buletin trimestrial de informaþii din
turism;
b) în domeniul materialelor destinate promovãrii ºi
informãrii prin mijloace audiovizuale:
Ñ realizarea de filme ºi spoturi video pentru oferta
turisticã generalã ºi pe segmente de piaþã, în funcþie de
varietatea de produse turistice româneºti;
Ñ realizarea de casete audioÑvideo, CD-ROM;
Ñ seturi de diapozitive, postere ºi fotodisplay;
c) realizarea de obiecte de reclamã/amintiri/protocol specifice;
3. cofinanþarea proiectelor de marketing ºi/sau de promovare turisticã, în limita bugetului de 1.550.000 mii lei.
Proiectele concrete de marketing ºi de promovare turisticã
vor fi cofinanþate în proporþie de maximum 40% din valoarea fiecãruia;
4. alte acþiuni pentru susþinerea ºi promovarea ofertei
turistice (cheltuieli de expediþie externã/internã, concursuri
cu premii, comisioane pentru derularea ºi monitorizarea
campaniilor pentru creaþie ºi activitãþi de BTL Ñ bellow the
line ºi altele asemenea);
5. investiþii pentru reamenajarea ºi dotarea birourilor de
promovare ºi informare turisticã din strãinãtate.
Plafonul ºi structura programului
Art. 4. Ñ Plafonul ºi structura programului finanþat din
Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
se prezintã astfel:
Ñ mii lei Ñ
%
din total

I.

II.
III.
IV.

V.

TOTAL,
din care:
Acþiuni de promovare specifice pe piaþa internã ºi externã,
din care:
1. Piaþa internã
2. Pieþe externe
Realizarea de materiale de informare ºi promovare turisticã
Cofinanþarea proiectelor de marketing ºi de promovare
turisticã:
¥ limita maximã de cofinanþare: 40% din valoarea proiectului
Alte acþiuni pentru susþinerea ºi promovarea ofertei turistice
(cheltuieli de expediþie externã/internã, concursuri cu premii,
comisioane pentru derularea ºi monitorizarea campaniilor
pentru creaþie ºi activitãþi de BTL Ñ bellow the line etc.)
Investiþii pentru reamenajarea ºi dotarea birourilor
de promovare ºi informare turisticã din strãinãtate

41.100.000

100,00

18.200.000

44,28

200.000
18.000.000
17.100.000
1.550.000

41,60
3,77

1.750.000

4,25

2.500.000

6,10
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ANEXA Nr. 2
PROGRAMUL

de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999
Obiectivul general al programului
Art. 1. Ñ Programul de dezvoltare a produselor turistice
pentru anul 1999, denumit în continuare program,
urmãreºte stimularea creãrii de produse turistice noi,
îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea celor existente. Programul este
conceput astfel încât sã asigure susþinerea cât mai multor
proiecte de investiþii în turism, respectiv extinderea industriei ºi pieþei investiþiilor turistice, în scopul creºterii contribuþiei sectorului turistic la realizarea produsului intern brut,
la echilibrarea balanþei comerciale, la crearea de noi locuri
de muncã ºi de surse de venit pentru populaþie.
Programul va contribui la:
a) realizarea unor studii de oportunitãþi investiþionale, de
prefezabilitate/fezabilitate pentru zone cu potenþial turistic
natural ºi cultural, parþial valorificat sau navalorificat ºi lansarea produselor turistice specifice;
b) încurajarea investiþiilor societãþilor comerciale, întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi a asociaþiilor familiale din
turism, prin credite ºi cofinanþãri pentru investiþii în turism;
c) realizarea de programe pentru îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor în turism ºi testarea acestora prin Oficiul de
Autorizare ºi Control în Turism.
Obiective specifice
Art. 2. Ñ Prezentul program are în vedere urmãtoarele
obiective specifice:
a) creºterea calitãþii serviciilor turistice;
b) crearea de noi locuri de muncã în turism;
c) creºterea veniturilor valutare din turism;
d) crearea ºi reabilitarea programelor turistice pentru
România;
e) sprijinirea componentelor turistice de dezvoltare localã
ºi regionalã;
f) stimularea parteneriatului dintre sectorul public ºi particular;

g) creºterea eficienþei utilizãrii resurselor turistice, naturale ºi antropice.
Conþinutul programului
Art. 3. Ñ Prin prezentul program se finanþeazã:
1. în proporþie de 100%, studiile de prefezabilitate/fezabilitate/oportunitãþi investiþionale pentru zone cu potenþial
turistic natural ºi cultural, parþial valorificat sau nevalorificat,
ºi de lansare a produselor turistice specifice în:
Ñ turismul montan;
Ñ turismul rural;
Ñ alte forme de turism (de aventurã, ecoturism, agrement etc.);
2. proiecte de investiþii în turism prin acordarea de credite pe termen mediu, cu dobândã preferenþialã egalã cu
rata inflaþiei, ºi cofinanþãri pentru proiecte de investiþii în:
Ñ turismul montan, în limita a 50% din valoarea
investiþiei;
Ñ turismul rural, în limita a 25% din valoarea investiþiei;
3. în proporþie de 100%, programele pentru
îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor în turism;
4. în proporþie de 100%, programele pentru susþinerea
furnizorilor de pregãtire profesionalã care organizeazã, în
cadrul sistemului de formare continuã, cursuri pentru personalul din/pentru industria ospitalitãþii (turism);
5. în proporþie de 100%, controlul efectuat de Oficiul de
Autorizare ºi Control în Turism asupra constituirii Fondului
special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului.
Plafonul ºi structura programului
Art. 4. Ñ Plafonul ºi structura programului finanþat din
Fondul special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului,
pentru formele de turism pentru care se aplicã prezentele
prevederi, sunt urmãtoarele:

Ñ mii lei Ñ
%
din total

I.

II.

TOTAL,
din care:
Studii de prefezabilitate/fezabilitate/oportunitãþi investiþionale
pentru zone cu potenþial turistic natural ºi cultural, parþial
valorificat sau nevalorificat, ºi de lansare a produselor
turistice specifice,
din care:
a) turism montan
b) turism rural
c) alte forme de turism:
¥ de aventurã
¥ ecoturism
¥ agrement
Acordarea de credite pe termen mediu, cu dobândã
preferenþialã egalã cu rata inflaþiei, pentru proiecte
de investiþii în turism ºi cofinanþãri pentru proiecte
de investiþii în:
a) turism montan

17.000.000

100,00

2.000.000

11,8

1.000.000
500.000
500.000

10.000.000

58,8

2.000.000
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Ñ mii lei Ñ
%
din total

III.
IV.
V.
VI.

b) turism rural
Programe pentru susþinerea furnizorilor de pregãtire
profesionalã care organizeazã, în cadrul sistemului
de formare continuã, cursuri pentru personalul din turism
Programe pentru îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor turistice
ºi testarea acestora
Controlul constituirii Fondului special pentru promovarea
ºi dezvoltarea turismului
Investiþii pentru derularea activitãþilor specifice determinate
de funcþionarea Fondului special pentru promovarea
ºi dezvoltarea turismului Ñ Programul anual de dezvoltare
a produselor turistice

Criterii de eligibilitate a investiþiilor
Art. 5. Ñ Studiile de prefezabilitate/fezabilitate/oportunitãþi investiþionale pentru zone cu potenþial turistic natural
ºi cultural, parþial valorificat sau nevalorificat, ºi de lansare
a produselor turistice specifice vor fi selectate avându-se în
vedere obiectivele ”Strategiei de dezvoltare a turismului pe
termen mediu ºi lungÒ, coroborate cu obiectivele de
investiþii strategice din domeniile de activitate cu influenþã
pentru turism (transporturi, telecomunicaþii, lucrãri edilitare
de interes naþional etc.).
Art. 6. Ñ Proiectele de investiþii în turism pentru care
se solicitã sprijin din Fondul special pentru promovarea ºi
dezvoltarea turismului, sub formã de cofinanþare ºi credite,
trebuie sã aibã în vedere ºi sã urmãreascã:
Ñ crearea, îmbunãtãþirea, reabilitarea sau dezvoltarea
formelor de turism precizate la art. 3 pct. 2;
Ñ prezentarea impactului economic al proiectului asupra
dezvoltãrii turismului în comunitatea localã respectivã ºi
asupra dezvoltãrii economico-sociale locale în general;
Ñ integrarea în dezvoltarea viitoare a localitãþii/judeþului;

8.000.000
1.000.000

5,9

1.500.000

8,8

2.000.000

11,8

500.000

2,9

Ñ descrierea produsului/produselor turistic/turistice rezultat/rezultate ca urmare a realizãrii proiectului, astfel cum
acesta/acestea rãspunde/rãspund cerinþelor pieþei interne ºi
externe;
Ñ sã demonstreze cã solicitã un buget realist, optim ºi
fezabil, în care diferitele stagii ale implementãrii, eficienþei
ºi viabilitãþii iniþiativei de dezvoltare sunt clar prezentate;
Ñ sã previzioneze pentru proiectele complexe, de mare
întindere regionalã, ºi autosusþinerea pe termen lung, mai
ales pentru a doua jumãtate a realizãrii acestora;
Ñ sã prezinte cu exactitate obiectivele proiectului, fezabile pe termen lung, cu rezultatele aferente, cu accent pe
cele care vor contribui la dezvoltarea localã/regionalã.
Art. 7. Ñ Persoanele juridice sau fizice, care pot solicita
credite investiþionale în turism din Fondul special pentru
promovarea ºi dezvoltarea turismului destinat Programului
de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999, sunt
prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului, cu modificãrile ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea organizãrii la Bucureºti a reuniunii directorilor politici
ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (SEECP)
în perioada 29 noiembrieÑ1 decembrie 1999
ºi a reuniunii miniºtrilor afacerilor externe ai SEECP
la data de 2 decembrie 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti a
reuniunii directorilor politici ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (SEECP) în peri-

oada 29 noiembrieÑ1 decembrie 1999 ºi a reuniunii
miniºtrilor afacerilor externe ai SEECP la data de
2 decembrie 1999.
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Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente organizãrii reuniunilor
menþionate la art. 1, în sumã totalã de 739.936.000 lei,
se suportã din bugetul Ministerului Afacerilor
Externe de la capitolul ”Autoritãþi publiceÒ, titlul

”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ, cu respectarea prevederilor legale, conform devizelor cuprinse în anexele
nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 988.

ANEXA Nr. 1
DEVIZ DE CHELTUIELI

prevãzute sã se efectueze pentru acþiunea ”Reuniunea miniºtrilor afacerilor externe
ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (SEECP) Ñ Bucureºti, 2 decembrie 1999Ò
Delegaþia se compune din 8 delegaþii x 6 membri = 48 membri, urmând a fi invitatã pe o
perioadã de douã zile.
Cap. I. Masã oficialã (oferitã de ministrul afacerilor externe, domnul Andrei Pleºu)
¥ 100 de persoane x 239.000 lei/persoanã x o masã = 23.900.000 lei
Cap. II. Cheltuieli pentru cazarea oaspeþilor strãini (invitaþi la nivel de ministru al afacerilor
externe)
La hotel
¥ 48 de camere x 2 zile x 2.700.000 lei/zi = 259.200.000 lei
Cheltuieli pentru masa zilnicã
¥ 48 de persoane x 358.500 lei/zi x 2 zile = 34.416.000 lei
Alte cheltuieli
1. Rãcoritoare ºi cafea în timpul discuþiilor ºi în pauze
¥ 100 de persoane x 27.600 lei/zi x 2 zile = 5.520.000 lei
2. Transport în localitate ºi în afara localitãþii
¥ 8 maºini x 1.500.000 lei/maºinã x 2 zile = 24.000.000 lei
¥ 1 autocar x 3.000.000 lei/zi x 2 zile = 6.000.000 lei
3. Vizionarea unor spectacole, vizitarea oraºului sau a unor muzee = circa 20.000.000 lei
4. Fotografii ce se executã cu ocazia realizãrii acþiunii = 2.000.000 lei
5. Buchete de flori la sosire ºi la plecare pentru soþiile miniºtrilor afacerilor externe = circa
5.000.000 lei
6. Deschiderea salonului oficial
¥ 8 miniºtri x 350.000 lei x 2 deschideri = 5.600.000 lei
7. Închirierea sãlii pentru conferinþã = circa 40.000.000 lei
Închirierea sãlii pentru discuþii bilaterale = circa 20.000.000 lei
8. Traducere în limba englezã/francezã = circa 20.000.000 lei
9. Inscripþionare blocnotesuri ºi pixuri = circa 20.000.000 lei
10. Cadouri
¥ 8 miniºtri x 915.000 lei = 7.320.000 lei
TOTAL CHELTUIELI:

492.956.000 lei
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ANEXA Nr. 2
DEVIZ DE CHELTUIELI

prevãzute sã se efectueze pentru acþiunea ”Reuniunea directorilor politici
ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (SEECP) Ñ Bucureºti,
29 noiembrieÑ1 decembrie 1999Ò
Delegaþia se compune din 8 delegaþii x 3 membri = 24 membri, urmând a fi invitatã pe o
perioadã de 3 zile.
Cap. I. Masã oficialã (oferitã de secretar de stat)
¥ 40 de persoane x 239.000 lei/persoanã x o masã = 9.560.000 lei
Cap. II. Cheltuieli pentru cazarea oaspeþilor strãini (invitaþi la nivel de ministru al afacerilor externe)
La hotel
¥ 24 de camere x 3 zile x 2.700.000 lei/zi = 194.400.000 lei
Cheltuieli pentru masa zilnicã
¥ 24 de persoane x 358.500 lei/zi x 3 zile = 25.812.000 lei
Alte cheltuieli
1. Rãcoritoare ºi cafea în timpul discuþiilor ºi în pauze
¥ 40 de persoane x 27.600 lei/zi x 2 zile = 2.208.000 lei
2. Vizionarea unor spectacole, vizitarea oraºului sau a unor muzee = circa 15.000.000 lei.
TOTAL CHELTUIELI:

246.980.000 lei
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