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522.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei comemorative
”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 2 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative ”150 de ani de la
naºterea lui Mihai EminescuÒ,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã medalia comemorativã ”150 de ani de la
naºterea lui Mihai EminescuÒ, pentru contribuþia avutã la rãspândirea operei
eminesciene prin realizarea unor traduceri de înaltã þinutã, urmãtorilor:
1.
2.
3.
4.
5.

Marco Cugno (Italia);
Pham Viet Dao (Vietnam);
Kirill Kovaldji (Rusia);
Luciano Maia (Brazilia);
Emanoil Marcu;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Paul Miclãu;
Jon Miloº (Suedia);
Milan Nenadicÿ (Iugoslavia);
Adrian George Sãhlean (S.U.A.);
Christian Schenk (Germania);
Simone Reicherts-Schenk (Germania);
Ileana Ursu (Iugoslavia);
Miljurko Vukadinovicÿ (Iugoslavia);
Brenda Walker (Anglia);
Michel Wattremez (Franþa);
Xu Wende (China);
Ionel Zeanã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 224.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei comemorative
”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 2 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative ”150 de ani de la
naºterea lui Mihai EminescuÒ,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã medalia comemorativã ”150 de ani de la
naºterea lui Mihai EminescuÒ, pentru contribuþia avutã în promovarea operei
ºi personalitãþii lui Mihai Eminescu în þarã ºi peste hotare, urmãtorilor:
1. Victor Alegria (Brazilia), editor, preºedinte al Institutului BraziliaÑ
România;
2. Paul Barbãneagrã, regizor, coordonator al Programului ”EminescuÒ
în Franþa;
3. Pierre Bourque (Canada), primarul oraºului Montreal;
4. Peter Chalupa (Slovacia), editor;
5. Helmuth Frisch (Germania), critic ºi istoric literar, promotor al operei
eminesciene;
6. Dumitru Grumãzescu, colecþionar al operei eminesciene;
7. Petre Nicãpetre (Canada), sculptor, autorul statuii Eminescu ce
urmeazã a fi ridicatã la New York;
8. Profesor ªtefan Nicolau, preºedinte al Asociaþiei Filateliºtilor din
România Ñ filiala Botoºani;
9. Profesor Lucia Olariu-Nenati, scriitor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 314/6.VII.2000
10. Alexandru Panã (Germania), sculptor, autorul monumentului lui
Eminescu din MŸnchen;
11. Marius Rogojinschi, consilier-ºef al Inspectoratului pentru Culturã
Botoºani, coordonator al proiectelor ”EminescuÒ în zonã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 225.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei comemorative
”150 de ani de la naºterea lui Mihai EminescuÒ
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 2 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative ”150 de ani de la
naºterea lui Mihai EminescuÒ,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã medalia comemorativã ”150 de ani de la
naºterea lui Mihai EminescuÒ, pentru sprijinul acordat promovãrii operei eminesciene pe plan european, urmãtorilor:
Ñ lord Russell Johnston, preºedintele Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei;
Ñ domnul Walter Schwimmer, secretar general al Consiliului Europei;
Ñ domnul Klaus Schumann, director general al Direcþiei Generale pentru Educaþie, Culturã, Tineret, Sport ºi Mediu a Consiliului Europei;
Ñ domnul Raymond Weber, director al Direcþiei pentru Culturã ºi
Patrimoniu a Consiliului Europei.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 226.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate
”Dezvoltarea afacerilorÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 6 alin. (1) lit. e) ºi alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul special pentru zonele
defavorizate ”Dezvoltarea afacerilorÒ, prevãzut în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se aprobã alocarea, cu caracter nerambursabil, a sumei de 70 miliarde lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului, constituit potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1997 privind
destinaþia sumelor încasate de Fondul Proprietãþii de Stat
în cadrul procesului de privatizare a societãþilor comerciale

la care statul este acþionar, aprobatã prin Legea
nr. 118/1999, pentru implementarea programului prevãzut la
art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va asigura transferarea în
Fondul naþional pentru dezvoltare regionalã a sumei
prevãzute la art. 2. Aceastã sumã rãmâne la dispoziþia
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã pânã la
finalizarea programului.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 520.

ANEXÃ

PROGRAMUL SPECIAL PENTRU ZONE DEFAVORIZATE ”DEZVOLTAREA AFACERILORÒ
1. Obiective:
Ñ
Ñ
Ñ
importã;
Ñ
mãrcilor

sprijinirea dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat integral românesc;
dezvoltarea activitãþilor economice în cadrul zonelor defavorizate;
crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã care le înlocuiesc pe cele care se
crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã pentru export, precum ºi promovarea
româneºti;
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Ñ dezvoltarea ºi înnoirea tehnologiilor ºi a proceselor de fabricaþie în zonele defavorizate;
Ñ crearea de noi locuri de muncã;
Ñ îmbunãtãþirea indicatorilor de performanþã economicã a acestor zone.
2. Acþiuni de sprijinire a întreprinzãtorilor:
Ñ acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru achiziþionarea de maºini, utilaje,
instalaþii ºi echipamente pentru activitãþi productive neagricole în zonele defavorizate
3. Descrierea programului
Prezentul program constã în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile societãþilor
comerciale cu capital privat integral românesc care îºi desfãºoarã activitatea în interiorul unei zone
defavorizate, care doresc sã îºi dezvolte afacerea. Programul va fi implementat de Agenþia
Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, în colaborare cu agenþiile pentru dezvoltare regionalã.
Programul se aplicã în zonele defavorizate (declarate conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 24/1998, republicatã), care îndeplinesc 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 potenþial antreprenorial local ºi preocuparea comunitãþii locale de a încuraja înfiinþarea ºi
dezvoltarea afacerilor;
Ñ angajarea unei contribuþii locale semnificative (financiare ºi în naturã), care sã fie folositã
exclusiv pentru atingerea obiectivelor programului;
Ñ zona defavorizatã sã fi primit acest statut pânã la data aprobãrii finanþãrii programului,
respectiv data la care se aprobã hotãrârea corespunzãtoare a Guvernului.
Implementarea programului la nivelul fiecãrei zone defavorizate se realizeazã de agenþiile
pentru dezvoltare regionalã, pe criteriul competenþei teritoriale.
Prin prezentul program se finanþeazã urmãtoarele tipuri de asistenþã:
A. ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital
privat integral românesc, pentru achiziþionarea de maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente, cu
excepþia autoturismelor;
B. asistenþã tehnicã pentru implementarea programului.
Bugetul total alocat programului este de 70 miliarde lei, iar termenul de finalizare a programului este luna decembrie 2001.
4. Descrierea tipurilor de asistenþã ºi a beneficiarilor, rolul, atribuþiile ºi condiþiile de participare, pe categorii de beneficiari
A. Ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat
integral românesc, pentru achiziþionarea de maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente, cu excepþia autoturismelor

Asistenþa financiarã pentru societãþile comerciale cu capital privat integral românesc, care
realizeazã o activitate economicã productivã neagricolã, constã în acordarea de ajutoare financiare
nerambursabile exclusiv pentru cofinanþarea achiziþionãrii de maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente, cu excepþia autoturismelor.
Condiþii de eligibilitate:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat integral românesc care desfãºoarã o activitate economicã în cadrul unei zone defavorizate;
Ñ se solicitã achiziþionarea de maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente (cu excepþia autoturismelor), care sã conducã la dezvoltarea afacerii productive sau la îmbunãtãþirea calitãþii produselor realizate ºi care sã ofere premisele creãrii de noi locuri de muncã în interiorul zonei
defavorizate;
Ñ se solicitã un ajutor financiar nerambursabil de maximum 75% din costul total de achiziþie
al maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, în condiþii de eficienþã ºi rentabilitate a
investiþiei preconizate.
Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil încheie un contract cu agenþia pentru dezvoltare
regionalã, în care se stipuleazã condiþiile de finanþare ºi modul de raportare.
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Societãþile comerciale pot primi un ajutor financiar nerambursabil pentru cofinanþarea
achiziþionãrii maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, în sumã de maximum 1,5 miliarde
lei, care:
Ñ sã nu reprezinte mai mult de 75% din valoarea totalã de achiziþie a acestora;
Ñ va fi plãtitã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, pe baza contractului
încheiat de agenþia pentru dezvoltare regionalã, direct în contul furnizorilor de maºini, utilaje,
instalaþii sau echipamente în momentul în care beneficiarul ajutorului financiar face dovada cã a
achitat 25% din valoarea facturii emise de furnizor.
În situaþia în care costul maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, conform facturii,
este mai mic decât costul aprobat iniþial în proiect, beneficiarii primesc 75% din costul real al
acestora, în care este inclus ºi transportul.
Pentru achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor societãþile comerciale
trebuie sã prezinte cel puþin 3 oferte de la 3 furnizori diferiþi.
B. Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului

Asistenþa tehnicã pentru implementarea programului se adreseazã Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã care au în administrare zone defavorizate.
În vederea implementãrii programului Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã va asigura elaborarea documentaþiei ºi realizarea activitãþilor necesare, ºi anume:
Ñ promovarea programului în zonele defavorizate;
Ñ stabilirea procedurilor de lucru necesare în vederea implementãrii programului special;
Ñ elaborarea schemelor pentru acordarea asistenþei prevãzute în program;
Ñ elaborarea documentaþiei ºi a formularelor-tip necesare, prevãzute în program;
Ñ împreunã cu agenþiile pentru dezvoltare regionalã organizeazã ºi realizeazã activitatea de
selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ elaborarea contractelor dintre Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi agenþia
pentru dezvoltare regionalã, precum ºi dintre agenþia pentru dezvoltare regionalã ºi beneficiari;
Ñ stabilirea modului de raportare tehnico-financiarã, implementare, monitorizare ºi evaluare a
programului la nivel regional ºi naþional;
Ñ elaborarea formularelor-tip de raportare;
Ñ verificarea rapoartelor tehnico-financiare ºi a altor tipuri de rapoarte primite de la agenþiile
pentru dezvoltare regionalã;
Ñ organizarea evaluãrii programului.
Costuri eligibile pentru Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã:
Ñ cheltuieli cu transportul, cazarea ºi diurna;
Ñ cheltuieli administrative ºi de secretariat.
Serviciile de promovare a programului vor fi contractate de Agenþia Naþionalã pentru
Dezvoltare Regionalã cu o organizaþie cu experienþã în domeniu. Aceasta va fi desemnatã de
Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, prin selecþie, ca urmare a procedurii de licitaþie
publicã restrânsã, conform normelor legale în vigoare privind achiziþiile publice.
În vederea selectãrii prestatorului de servicii Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
va asigura urmãtoarele:
Ñ numirea unei comisii de licitaþie;
Ñ publicitatea;
Ñ elaborarea documentelor licitaþiei;
Ñ primirea, deschiderea, evaluarea ofertelor;
Ñ selectarea prestatorului de servicii;
Ñ încheierea contractului cu prestatorul de servicii.
Toate prevederile referitoare la desfãºurarea acestei activitãþi vor fi incluse în contractul
încheiat între Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi prestatorul de servicii de promovare. Serviciile de promovare a programului vor fi furnizate pe toatã perioada de derulare a acestuia, inclusiv pentru publicarea rezultatelor evaluãrii programului. Valoarea contractului de prestare
de servicii, precum ºi toate costurile legate de selectarea prestatorului de servicii sunt incluse în
suma alocatã Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã pentru implementarea programului.
Agenþia pentru dezvoltare regionalã are rolul ºi responsabilitatea de a asigura implementarea
programului în zonele defavorizate aflate în administrarea sa. În vederea implementãrii programului
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la nivel regional ºi local agenþia pentru dezvoltare regionalã va asigura realizarea tuturor
activitãþilor necesare, ºi anume:
Ñ promovarea programului în zonele defavorizate;
Ñ împreunã ºi cu aprobarea Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã organizeazã ºi
realizeazã activitatea de selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ controlul financiar al deconturilor înaintate de beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile ºi transmiterea acestora Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã.
Costuri eligibile pentru agenþiile pentru dezvoltare regionalã:
Ñ costuri de personal;
Ñ costuri de transport, diurnã, cazare;
Ñ costuri de promovare;
Ñ costuri pentru consumabile;
Ñ costuri administrative ºi de secretariat.
Bugetul alocat asistenþei tehnice pentru implementarea programului nu poate depãºi 10% din
bugetul total al programului.
5. Raportarea, monitorizarea ºi evaluarea programului
Raportarea

Agenþia pentru dezvoltare regionalã are obligaþia de a raporta Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã stadiul în care se aflã programul. În acest sens agenþia pentru dezvoltare
regionalã va transmite periodic:
Ñ rapoarte tehnico-financiare, întocmite pe baza raportãrilor primite de la beneficiarii de asistenþã prevãzuþi în program;
Ñ raportãri financiare, ori de câte ori se solicitã aceasta de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Dezvoltare Regionalã.
Monitorizarea ºi evaluarea

Agenþia pentru dezvoltare regionalã rãspunde de monitorizarea ºi evaluarea programului pe
plan regional ºi pe fiecare zonã defavorizatã. Aceasta va transmite periodic rapoarte de evaluare
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã, care le va centraliza ºi va elabora un raport la
nivel naþional, pe care îl va înainta spre aprobare Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã.
Consiliul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã va stabili mãsurile necesare în cazul în care
se constatã abateri de la programul de derulare prevãzut iniþial.
Controlul utilizãrii fondurilor se realizeazã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
ºi de Ministerul Finanþelor, conform legislaþiei în vigoare.
6. Bugetul Programului special pentru zone defavorizate ”Dezvoltarea afacerilorÒ

Tipuri de asistenþã

Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului,

Buget
(miliarde lei)

7

Procentual
(%)

10

din care:
Ñ pentru Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã

2

Ñ pentru agenþiile pentru dezvoltare regionalã

5

Ajutoare financiare nerambursabile

63

90

TOTAL:

70

100
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate ”Sprijinirea investiþiilorÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 6 alin. (1) lit. e) ºi alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul special pentru zonele
defavorizate ”Sprijinirea investiþiilorÒ, prevãzut în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se aprobã alocarea, cu caracter nerambursabil, a sumei de 66 miliarde lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului, constituit potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1997 privind
destinaþia sumelor încasate de Fondul Proprietãþii de Stat
în cadrul procesului de privatizare a societãþilor comerciale

la care statul este acþionar, aprobatã prin Legea
nr. 118/1999, pentru implementarea programului prevãzut la
art. 1. Termenul de finalizare a programului este
31 decembrie 2001.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va asigura transferarea în
Fondul naþional pentru dezvoltare regionalã a sumei
prevãzute la art. 2. Aceastã sumã rãmâne la dispoziþia
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã pânã la
finalizarea programului.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 521.

ANEXÃ

PROGRAMUL SPECIAL PENTRU ZONE DEFAVORIZATE
”SPRIJINIREA INVESTIÞIILORÒ
1. Obiective:
Ñ atragerea unor mari investitori, societãþi comerciale cu capital privat integral românesc,
prin sprijinirea începerii, dezvoltãrii sau finalizãrii unor investiþii productive mari în 6 zone defavorizate-pilot;
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice în cadrul zonelor defavorizate;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã care le înlocuiesc pe cele care se
importã;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã pentru export, precum ºi promovarea
mãrcilor româneºti;
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Ñ dezvoltarea ºi înnoirea tehnologiilor ºi a proceselor de fabricaþie în zonele defavorizate;
Ñ crearea de noi locuri de muncã;
Ñ îmbunãtãþirea indicatorilor de performanþã economicã a acestor zone.
2. Acþiuni de sprijinire a investitorilor:
Ñ acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru începerea, dezvoltarea sau finalizarea unor investiþii productive mari în zonele defavorizate
3. Descrierea programului
Prezentul program constã în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile investitorilor,
societãþi comerciale cu capital privat integral românesc, care îºi desfãºoarã activitatea în interiorul
zonei defavorizate ºi care doresc sã îºi dezvolte afacerea sau sã demareze o investiþie nouã în una
dintre cele 6 zone defavorizate-pilot. Zonele defavorizate-pilot au fost desemnate de Agenþia
Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, avându-se în vedere gradul potenþial de atractivitate pentru
investitorii mari, astfel:
Ñ au în compunere, preponderent, localitãþi urbane sau sunt localizate în imediata apropiere
a unor aglomerãri urbane;
Ñ infrastructurã relativ dezvoltatã;
Ñ personal disponibil calificat.
De asemenea, s-a avut în vedere desemnarea unei singure zone defavorizate-pilot pentru o
regiune de dezvoltare.
Cele 6 zone defavorizate-pilot desemnate de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
sunt:
Ñ zona defavorizatã Bucovina;
Ñ zona defavorizatã Filipeºti;
Ñ zona defavorizatã Motru-Rovinari;
Ñ zona defavorizatã Valea Jiului;
Ñ zona defavorizatã Baia Mare;
Ñ zona defavorizatã Apuseni.
Programul va fi implementat de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, în colaborare
cu agenþiile pentru dezvoltare regionalã.
Prin prezentul program se finanþeazã urmãtoarele tipuri de asistenþã:
A. ajutoare financiare nerambursabile destinate societãþilor comerciale cu capital privat integral românesc în vederea începerii, dezvoltãrii sau finalizãrii unor investiþii productive;
B. asistenþã tehnicã pentru implementarea programului.
Bugetul total alocat programului este de 66 miliarde lei, iar termenul de finalizare a programului este luna decembrie 2001.
4. Descrierea tipurilor de asistenþã ºi a beneficiarilor, rolul, atribuþiile ºi condiþiile de participare, pe categorii de beneficiari
A. Ajutoare financiare nerambursabile destinate societãþilor comerciale cu capital privat integral
românesc în vederea începerii, dezvoltãrii sau finalizãrii unor investiþii productive

Asistenþa financiarã pentru societãþile comerciale cu capital privat integral românesc constã în
acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru cofinanþarea începerii, dezvoltãrii sau finalizãrii unor proiecte mari de investiþii productive.
Condiþii de eligibilitate:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat integral românesc care desfãºoarã o activitate economicã sau doresc sã demareze o investiþie nouã în cadrul unei zone defavorizate;
Ñ se solicitã începerea, dezvoltarea sau finalizarea unor lucrãri de investiþii, care sã conducã la dezvoltarea afacerii productive sau la îmbunãtãþirea calitãþii produselor realizate ºi care sã
ofere premisele creãrii de noi locuri de muncã în interiorul zonei defavorizate;
Ñ se solicitã un ajutor financiar nerambursabil de maximum 75% din costul total de realizare a investiþiei, în condiþii de eficienþã ºi rentabilitate a investiþiei preconizate.
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Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil încheie un contract cu Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã,
în care se stipuleazã condiþiile de finanþare ºi modul de raportare.
Societãþile comerciale pot primi un ajutor financiar nerambursabil pentru cofinanþarea lucrãrilor de investiþii, în sumã
de maximum 10 miliarde lei, care:
Ñ sã nu reprezinte mai mult de 75% din valoarea totalã a acestora;
Ñ va fi plãtitã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, pe baza contractului încheiat între beneficiar ºi
Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, direct în contul prestatorilor ºi/sau furnizorilor în momentul în care investitorul face dovada cã a achitat 25% din valoarea facturii emise de prestator/furnizor.
În situaþia în care costul lucrãrilor/echipamentului, conform facturii, este mai mic decât costul aprobat iniþial în proiect, societãþile comerciale beneficiare primesc 75% din costul real al lucrãrilor/echipamentului, în care este inclus ºi transportul.
Pentru prestarea de servicii/achiziþionarea de echipamente societãþile comerciale beneficiare trebuie sã prezinte cel
puþin 3 oferte de la 3 prestatori/furnizori diferiþi.
B. Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului

Asistenþa tehnicã pentru implementarea programului se adreseazã Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã ºi
agenþiilor pentru dezvoltare regionalã care au în administrare zone defavorizate.
În vederea implementãrii programului Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã va asigura elaborarea documentaþiei ºi realizarea activitãþilor necesare, ºi anume:
Ñ promovarea programului în zonele defavorizate;
Ñ stabilirea procedurilor de lucru necesare în vederea implementãrii programului special;
Ñ elaborarea schemelor pentru acordarea asistenþei prevãzute în program;
Ñ elaborarea documentaþiei ºi a formularelor-tip necesare, prevãzute în program;
Ñ organizarea ºi realizarea activitãþii de evaluare a proiectelor ºi selectarea beneficiarilor ajutoarelor financiare
nerambursabile;
Ñ elaborarea contractelor dintre Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi beneficiari, precum ºi dintre
Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi agenþia pentru dezvoltare regionalã;
Ñ stabilirea modului de raportare tehnico-financiarã, implementare, monitorizare ºi evaluare a programului la nivel
regional ºi naþional;
Ñ elaborarea formularelor-tip de raportare;
Ñ verificarea rapoartelor tehnico-financiare ºi a altor tipuri de rapoarte primite de la agenþiile pentru dezvoltare regionalã;
Ñ organizarea evaluãrii programului.
Costuri eligibile pentru Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã:
Ñ cheltuieli cu transportul, diurna ºi cazarea;
Ñ cheltuieli administrative ºi de secretariat.
Serviciile de promovare a programului vor fi contractate de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã cu o
organizaþie cu experienþã în domeniu. Aceasta va fi desemnatã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, prin
selecþie, ca urmare a procedurii de licitaþie publicã restrânsã, conform normelor legale în vigoare privind achiziþiile publice.
În vederea selectãrii prestatorului de servicii Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã va asigura urmãtoarele:
Ñ numirea unei comisii de licitaþie;
Ñ publicitatea;
Ñ elaborarea documentelor licitaþiei;
Ñ primirea, deschiderea, evaluarea ofertelor;
Ñ selectarea prestatorului de servicii;
Ñ încheierea contractului cu prestatorul de servicii.
Toate prevederile referitoare la desfãºurarea acestei activitãþi vor fi incluse în contractul încheiat între Agenþia
Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi prestatorul de servicii de promovare. Serviciile de promovare a programului vor
fi furnizate pe toatã perioada de derulare a acestuia, inclusiv pentru publicarea rezultatelor evaluãrii programului. Valoarea
contractului de prestare de servicii, precum ºi toate costurile legate de selectarea prestatorului de servicii sunt incluse în
suma alocatã Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã pentru implementarea programului.
Agenþia pentru dezvoltare regionalã are rolul ºi responsabilitatea de a asigura implementarea programului în zonele
defavorizate aflate în administrarea sa. În vederea implementãrii programului la nivel regional ºi local agenþia pentru
dezvoltare regionalã va asigura realizarea tuturor activitãþilor necesare, ºi anume:
Ñ promovarea programului în zonele defavorizate;
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Ñ controlul financiar al deconturilor înaintate de beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile ºi transmiterea acestora Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã.
Costuri eligibile pentru agenþiile pentru dezvoltare regionalã:
Ñ costuri de personal;
Ñ costuri de transport, diurnã, cazare;
Ñ costuri de promovare;
Ñ costuri pentru consumabile;
Ñ costuri administrative ºi de secretariat.
Bugetul alocat asistenþei tehnice pentru implementarea programului nu poate depãºi 10% din
bugetul total al programului.
5. Raportarea, monitorizarea ºi evaluarea programului
Raportarea

Agenþia pentru dezvoltare regionalã are obligaþia de a raporta Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã stadiul în care se aflã programul. În acest sens agenþia pentru dezvoltare
regionalã va transmite periodic:
Ñ rapoarte tehnico-financiare, întocmite pe baza raportãrilor primite de la beneficiarii de asistenþã prevãzuþi în program;
Ñ raportãri financiare, ori de câte ori se solicitã aceasta de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Dezvoltare Regionalã.
Monitorizarea ºi evaluarea

Agenþia pentru dezvoltare regionalã rãspunde de monitorizarea ºi evaluarea programului pe
plan regional ºi pe fiecare zonã defavorizatã. Aceasta va transmite periodic rapoarte de evaluare
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã, care le va centraliza ºi va elabora un raport la
nivel naþional, pe care îl va înainta spre aprobare Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã.
Consiliul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã va stabili mãsurile necesare în cazul în care
se constatã abateri de la programul de derulare prevãzut iniþial.
Controlul utilizãrii fondurilor se realizeazã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
ºi de Ministerul Finanþelor, conform legislaþiei de vigoare.
6. Bugetul Programului special pentru zone defavorizate ”Sprijinirea investiþiilorÒ
Tipuri de asistenþã

Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului,

Buget

Procentual

(miliarde lei)

(%)

6

10

din care:
Ñ pentru Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã

2

Ñ pentru agenþiile pentru dezvoltare regionalã

4

Ajutoare financiare nerambursabile

60

90

TOTAL:

66

100
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate
”Sprijinirea activitãþilor agricole din mediul ruralÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 6 alin. (1) lit. e) ºi alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul special pentru zonele
defavorizate ”Sprijinirea activitãþilor agricole din mediul
ruralÒ, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se aprobã alocarea, cu caracter nerambursabil, a sumei de 32 miliarde lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului, constituit potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1997 privind
destinaþia sumelor încasate de Fondul Proprietãþii de Stat

în cadrul procesului de privatizare a societãþilor comerciale
la care statul este acþionar, pentru implementarea programului prevãzut la art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va asigura transferarea
în Fondul naþional pentru dezvoltare regionalã a sumei
prevãzute la art. 2. Aceastã sumã rãmâne la dispoziþia
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã pânã la
finalizarea programului.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 522.

ANEXÃ

PROGRAMUL SPECIAL PENTRU ZONELE DEFAVORIZATE
”SPRIJINIREA ACTIVITÃÞILOR AGRICOLE DIN MEDIUL RURALÒ
1. Obiective:
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice din mediul rural în cadrul zonelor defavorizate Ñ activitãþi productive din domeniul agriculturii, precum ºi servicii de sprijinire a acestor activitãþi de producþie;
Ñ îmbunãtãþirea indicatorilor de performanþã economicã a activitãþilor specifice;
Ñ crearea de locuri de muncã stabile sau alternative de ocupare a forþei de muncã disponibile în mediul rural;
Ñ îmbunãtãþirea modului de folosire ºi de acces la resursele primare, precum ºi la pãmânt,
apã ºi energie din zonele defavorizate;
Ñ sprijinirea asociaþiilor de fermieri;
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Ñ producerea ºi comercializarea produselor de calitate;
Ñ dezvoltarea spiritului antreprenorial ºi creºterea nivelului de pregãtire a întreprinzãtorilor
din mediul rural.
2. Acþiuni de sprijinire a întreprinzãtorilor:
Ñ acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru achiziþionarea de maºini, utilaje,
instalaþii sau echipamente pentru activitãþi productive agricole sau de servicii specifice
3. Descrierea programului
Prezentul program constã în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile urmãtorilor
beneficiari:
Ñ întreprinderilor mici cu capital majoritar privat integral românesc, asociaþiilor agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã, întreprinzãtorilor particulari sau asociaþiilor familiale, autorizate conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative,
cu modificãrile ulterioare, care desfãºoarã o activitate agricolã sau de sprijinire a activitãþii agricole,
în mediul rural, în interiorul unei zone defavorizate ºi care doresc sã îºi dezvolte afacerea.
Programul va fi implementat de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, în colaborare
cu agenþiile pentru dezvoltare regionalã. Programul se aplicã în zonele defavorizate (declarate conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã) care îndeplinesc 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 potenþial antreprenorial local ºi preocuparea comunitãþii locale de a încuraja înfiinþarea ºi
dezvoltarea afacerilor;
Ñ angajarea de cãtre beneficiari a unei contribuþii/cofinanþãri semnificative (financiare ºi în
naturã), care sã fie folositã exclusiv pentru atingerea obiectivelor programului;
Ñ zona defavorizatã sã fi primit acest statut pânã la data aprobãrii finanþãrii programului,
respectiv data la care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotãrârea Guvernului
de declarare a zonei sã fie anterioarã datei de aprobare a finanþãrii programului.
Implementarea programului la nivelul fiecãrei zone defavorizate se realizeazã de agenþiile
pentru dezvoltare regionalã, pe criteriul competenþei teritoriale.
Prin prezentul program se finanþeazã urmãtoarele tipuri de asistenþã:
A. ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltãrii întreprinderilor mici cu capital privat integral românesc, asociaþiilor agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, precum ºi întreprinzãtorilor particulari, care îºi desfãºoarã activitatea în mediul rural, pentru achiziþionarea de
maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente necesare producþiei agricole sau prestãrii de servicii în
sprijinul acestora;
B. asistenþã tehnicã pentru implementarea programului.
Bugetul total alocat programului este de 32 miliarde lei, iar termenul de finalizare a programului este luna decembrie 2001.
4. Descrierea tipurilor de asistenþã ºi a beneficiarilor, rolul, atribuþiile ºi condiþiile de participare, pe categorii de beneficiari
A. Ajutoare financiare nerambursabile destinate dezvoltãrii întreprinderilor mici cu capital privat
integral românesc, asociaþiilor agricole, precum ºi întreprinzãtorilor particulari, care îºi desfãºoarã activitatea în mediul rural, pentru achiziþionarea de maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente necesare
producþiei agricole sau prestãrii de servicii în sprijinul acestora

Asistenþa financiarã pentru întreprinderile mici cu capital privat integral românesc, asociaþiile
agricole sau întreprinzãtorii particulari care realizeazã o activitate economicã în domeniul agricol
sau de servicii pentru sprijinirea acesteia, în mediul rural dintr-o zonã defavorizatã, constã în
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acordarea de ajutoare financiare nerambursabile exclusiv pentru cofinanþarea achiziþionãrii de
maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente specifice activitãþii.
Condiþii de eligibilitate:
Ñ întreprinderi cu mai puþin de 50 de angajaþi, cu capital privat integral românesc, asociaþii
agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, întreprinzãtori particulari sau asociaþii familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificãrile ulterioare, care desfãºoarã o activitate
economicã specificã în mediul rural din cadrul unei zone defavorizate;
Ñ se solicitã achiziþionarea de maºini, utilaje, instalaþii sau echipamente, care sã conducã la
dezvoltarea afacerii (productive) sau la îmbunãtãþirea tehnologiilor de producþie ori a calitãþii produselor realizate ºi care sã ofere premisele creãrii de noi locuri de muncã în interiorul zonei defavorizate sau o creºtere a performanþelor economice ale activitãþii;
Ñ se solicitã un ajutor financiar nerambursabil de maximum 75% din costul total de achiziþie
al echipamentului.
Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil încheie un contract cu agenþia pentru dezvoltare
regionalã, care stipuleazã condiþiile de finanþare ºi modul de raportare.
Beneficiarii programului pot primi un ajutor financiar nerambursabil pentru cofinanþarea
achiziþionãrii maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, în sumã maximã de 1,5 miliarde
lei, care:
Ñ sã nu reprezinte mai mult de 75% din valoarea totalã de achiziþie a acestora;
Ñ va fi plãtitã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, pe baza contractului
încheiat cu agenþia pentru dezvoltare regionalã, direct în contul furnizorilor de maºini, utilaje,
instalaþii sau echipamente în momentul în care întreprinzãtorul face dovada cã a achitat 25% din
valoarea facturii emise de furnizor.
În situaþia în care costul maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, conform facturii,
este mai mic decât costul aprobat iniþial în proiect, beneficiarii programului primesc 75% din costul real al acestora, în care este inclus ºi transportul.
Pentru achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor beneficiarii programului trebuie sã prezinte cel puþin 3 oferte de la 3 furnizori diferiþi.
B. Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului

Asistenþa tehnicã pentru implementarea programului se adreseazã Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã care au în administrare zone defavorizate.
În vederea implementãrii programului Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã va asigura elaborarea documentaþiei ºi realizarea activitãþilor necesare, ºi anume:
Ñ promovarea programului în zonele defavorizate;
Ñ stabilirea procedurilor de lucru necesare în vederea implementãrii programului special;
Ñ elaborarea schemelor pentru acordarea asistenþei prevãzute în program;
Ñ elaborarea documentaþiei ºi formularelor-tip necesare, prevãzute în program;
Ñ împreunã cu agenþiile pentru dezvoltare regionalã organizeazã ºi realizeazã activitatea de
selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ elaborarea contractelor dintre Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi agenþia
pentru dezvoltare regionalã, precum ºi dintre agenþia pentru dezvoltare regionalã ºi beneficiari;
Ñ stabilirea modului de raportare tehnico-financiarã, implementare, monitorizare ºi evaluare a
programului la nivel regional ºi naþional;
Ñ elaborarea formularelor-tip de raportare;
Ñ verificarea rapoartelor tehnico-financiare ºi a altor tipuri de rapoarte primite de la agenþiile
pentru dezvoltare regionalã;
Ñ organizarea evaluãrii programului.
Costuri eligibile pentru Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã:
Ñ cheltuieli cu transportul, diurna ºi cazarea;
Ñ cheltuieli administrative ºi de secretariat.
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Serviciile de promovare a programului vor fi contractate de Agenþia Naþionalã pentru
Dezvoltare Regionalã cu o organizaþie cu experienþã în domeniu. Aceasta va fi desemnatã de
Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, prin selecþie, ca urmare a procedurii de licitaþie
publicã restrânsã, conform normelor legale în vigoare privind achiziþiile publice.
În vederea selectãrii prestatorului de servicii Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
va asigura urmãtoarele:
Ñ numirea unei comisii de licitaþie;
Ñ publicitatea;
Ñ elaborarea documentelor licitaþiei;
Ñ primirea, deschiderea, evaluarea ofertelor;
Ñ selectarea prestatorului de servicii;
Ñ încheierea contractului cu prestatorul de servicii.
Toate prevederile referitoare la desfãºurarea acestei activitãþi vor fi incluse în contractul
încheiat între Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi prestatorul de servicii de promovare. Serviciile de promovare a programului vor fi furnizate pe toatã perioada de derulare a acestuia, inclusiv pentru publicarea rezultatelor evaluãrii programului. Valoarea contractului de prestare
de servicii, precum ºi toate costurile legate de selectarea prestatorului de servicii sunt incluse în
suma alocatã Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã pentru implementarea programului.
Agenþia pentru dezvoltare regionalã are rolul ºi responsabilitatea de a asigura implementarea
programului în zonele defavorizate aflate în administrarea sa. În vederea implementãrii programului la nivel regional agenþia pentru dezvoltare regionalã va asigura realizarea tuturor activitãþilor
necesare, ºi anume:
Ñ promovarea programului în zonele defavorizate;
Ñ împreunã ºi cu aprobarea Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã organizeazã ºi
realizeazã activitatea de selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ controlul financiar al deconturilor înaintate de beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile;
Ñ centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile ºi transmiterea acestora Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã;
Ñ organizarea ºi susþinerea activitãþii de consultanþã pentru persoanele eligibile prevãzute
în program, pentru întocmirea documentaþiei care susþine proiectul.
Costuri eligibile pentru agenþiile pentru dezvoltare regionalã:
Ñ costuri de personal;
Ñ costuri de transport, cazare, diurnã;
Ñ costuri de promovare;
Ñ costuri cu organizarea ºi susþinerea activitãþii de consultanþã;
Ñ costuri pentru consumabile;
Ñ costuri administrative ºi de secretariat.
Bugetul alocat asistenþei tehnice pentru implementarea programului nu poate depãºi 10% din
bugetul total al programului.
5. Raportarea, monitorizarea ºi evaluarea programului
Raportarea

Agenþia pentru dezvoltare regionalã are obligaþia de a raporta Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã stadiul în care se aflã programul. În acest sens agenþia pentru dezvoltare
regionalã va transmite:
Ñ rapoarte tehnico-financiare lunare, întocmite pe baza raportãrilor primite de la beneficiarii
de asistenþã prevãzuþi în program;
Ñ raportãri financiare, ori de câte ori se solicitã aceasta de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Dezvoltare Regionalã.
Monitorizarea ºi evaluarea

Agenþia pentru dezvoltare regionalã rãspunde de monitorizarea ºi evaluarea programului pe
plan regional ºi pe fiecare zonã defavorizatã. Aceasta va transmite trimestrial rapoarte de evaluare
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã, care le va centraliza ºi va elabora un raport la
nivel naþional, pe care îl va înainta spre aprobare Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã.
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Consiliul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã va stabili mãsurile necesare în cazul în care
se constatã abateri de la programul de derulare prevãzut iniþial.
Controlul utilizãrii fondurilor se realizeazã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
ºi de Ministerul Finanþelor, conform legislaþiei în vigoare.
6. Bugetul Programului special pentru zone defavorizate ”Sprijinirea activitãþilor agricole
din mediul ruralÒ
Tipuri de asistenþã

Asistenþã tehnicã pentru implementarea programului,

Buget
(miliarde lei)

3,2

Procentual
(%)

10

din care:
Ñ pentru Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
Ñ pentru agenþiile pentru dezvoltare regionalã
Ajutoare financiare nerambursabile
TOTAL:

1
2,2
28,8

90

32

100
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