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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 9 din 9 ianuarie 2001, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Litera e) a articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
”e) de autoritate de stat, prin care se asigurã exercitarea controlului aplicãrii unitare ºi respectãrii reglementãrilor
legale în domeniul sãu de activitate, precum ºi al
funcþionãrii instituþiilor care îºi desfãºoarã activitatea sub
autoritatea sau în coordonarea sa ºi, de asemenea, exerci-

tarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuþiilor
prevãzute de dispoziþiile legale în vigoare pentru
ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii, conducãtorului executiv al Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, respectiv al Casei Naþionale de Pensii ºi
Alte Drepturi de Asigurãri SocialeÒ.
2. La articolul 7 se introduc alineatele (2) ºi (3) cu
urmãtorul cuprins:
”(2) Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale aprobã prin
ordin, pentru aparatul propriu ºi unitãþile sale subordonate,
criterii în aplicarea prevederilor art. 1081 din Ordonanþa
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Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
(3) Pânã la adoptarea legilor proprii de salarizare pentru
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Casa

Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ºi
structurile teritoriale ale acestora ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale aprobã prin ordin, la propunerea lor, criteriile
prevãzute la alin. (2).Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 22 februarie 2001.
Nr. 267.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind indexarea nivelului taxei anuale
pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri
decât pentru agriculturã sau silviculturã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale pct. IV
alin. 2 din anexa la Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agriculturã sau
silviculturã,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ (1) Nivelul taxei anuale stabilit prin Legea nr. 69/1993,
astfel cum a fost indexat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.063/1999, se
indexeazã cu 54,8%, þinându-se seama de rata inflaþiei aferentã anului 1999
faþã de anul 1998.
(2) Noile niveluri ale taxei anuale sunt cuprinse în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 22 februarie 2001.
Nr. 268.
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ANEXÃ
TAXA

pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agriculturã
sau silviculturã
Pentru terenurile utilizate de regiile autonome, societãþile comerciale, precum ºi de celelalte
persoane juridice:
A. Pentru localitãþile urbane
Ñ lei/m2 Ñ
Zona în cadrul localitãþii

Categoria localitãþii
II
III

I

A
B
C
D

1.320
760
545
330

995
545
330
220

435
330
175
Ñ

IV

220
175
Ñ
Ñ

B. Pentru localitãþile rurale
Ñ lei/m2 Ñ
Specificare

Taxa

I

II

Zona de fertilitate
III

IV

760

655

545

330

V

220

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001
a unui sprijin direct de un milion lei producãtorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat,
cu finanþare de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 15 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 30/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct

de un milion lei producãtorilor agricoli pentru fiecare hectar de
teren cultivat, cu finanþare de la bugetul de stat, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 1 martie 2001.
Nr. 278.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001
a unui sprijin direct de un milion lei producãtorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat,
cu finanþare de la bugetul de stat
Art. 1. Ñ În vederea susþinerii efortului financiar al producãtorilor agricoli care cultivã ºi exploateazã terenuri cu
grâu, orz, orzoaicã ºi rapiþã pentru ulei, însãmânþate în
toamna anului 2000, sfeclã de zahãr, sfeclã furajerã, grâu
de primãvarã, floarea-soarelui pentru consum ºi sãmânþã,
porumb boabe pentru consum ºi sãmânþã, orzoaicã de
primãvarã, ovãz, culturi furajere nou-înfiinþate, culturi furajere perene, sorg, soia, fasole de câmp, in ºi cânepã pentru fibrã, cartofi, legume de câmp, plante medicinale ºi
aromatice, însãmânþate sau plantate în primãvara anului
2001, plante medicinale ºi aromatice perene, plantaþii de vii
din soiuri nobile în masiv, plantaþii de portaltoi, pepiniere
viticole, plantaþii pomicole în masiv, plantaþii de arbuºti fructiferi, pepiniere pomicole, sere, se acordã suma de un
milion lei pentru un hectar de teren cultivat astfel:
a) pentru culturile de sfeclã de zahãr, legume de câmp
ºi sere acordarea sumei de un milion lei se face
proporþional cu suprafaþa însãmânþatã sau plantatã, dupã
cum urmeazã:

Suprafaþa

0,5
0,6
1,0
1,5
1,6

hectare
hectare
hectare
hectare
hectare

Valoarea
Ñ lei Ñ

500.000
600.000
1.000.000
1.500.000
1.600.000

Suma acordatã creºte proporþional cu suprafaþa
însãmânþatã sau plantatã, conform modelului prezentat mai
sus, ordinul de mãrime luat în considerare la suprafaþa
însãmânþatã sau plantatã fiind 1.000 m2;
b) pentru culturile de grâu, orz, orzoaicã ºi rapiþã pentru
ulei, însãmânþate în toamna anului 2000, sfeclã furajerã,
grâu de primãvarã, floarea-soarelui pentru consum ºi
sãmânþã, porumb boabe pentru consum ºi sãmânþã,
orzoaicã de primãvarã, ovãz, culturi furajere nou-înfiinþate,
culturi furajere perene, sorg, soia, fasole de câmp, cartofi,
plante medicinale ºi aromatice nou-înfiinþate ºi perene, in ºi
cânepã pentru fibrã, plantaþii de vii din soiuri nobile în
masiv, plantaþii de portaltoi, pepiniere viticole, plantaþii
pomicole în masiv, plantaþii de arbuºti fructiferi, pepiniere
pomicole, suma cuvenitã se acordã dupã cum urmeazã:

Suprafaþa

1,0 hectare
1,1 hectare

Valoarea
Ñ lei Ñ

1.000.000
1.100.000

Suma acordatã creºte proporþional cu suprafaþa cultivatã
sau plantatã, conform modelului prezentat mai sus, ordinul

de mãrime luat în considerare la suprafaþa însãmânþatã sau
plantatã fiind 1.000 m2.
Art. 2. Ñ Beneficiarii sprijinului de un milion lei acordat
pentru fiecare hectar de teren cultivat, prevãzuþi la art. 1
alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin
direct de un milion lei producãtorilor agricoli pentru fiecare
hectar de teren cultivat, cu finanþare de la bugetul de stat,
trebuie sã respecte un minimum de verigi tehnologice specifice fiecãrei culturi:
a) beneficiarii sprijinului trebuie sã facã dovada cã densitatea culturilor rãsãrite este de peste 250 de plante la
metrul pãtrat la grâu, orz ºi orzoaicã, iar la rapiþa pentru
ulei, de peste 100 de plante la metrul pãtrat;
b) pentru culturile de sfeclã de zahãr, sfeclã furajerã,
grâu de primãvarã, floarea-soarelui pentru consum ºi
sãmânþã, orzoaicã de primãvarã, ovãz, culturi furajere nouînfiinþate, sorg, porumb boabe pentru consum ºi sãmânþã,
soia, fasole de câmp, cartofi, legume de câmp, sere, plante
medicinale ºi aromatice, in ºi cânepã pentru fibrã,
însãmânþate sau plantate în primãvara anului 2001, beneficiarii sprijinului trebuie sã facã dovada cã au folosit
sãmânþã certificatã ºi material de plantat certificat, cã
lucrãrile mecanice de arat, pregãtit patul germinativ,
însãmânþat sau plantat, erbicidat, dupã caz, s-au executat
la nivelul cerinþelor agrotehnice;
c) pentru culturi furajere perene, plante medicinale ºi
aromatice perene, plantaþii de vii din soiurile nobile în
masiv, plantaþii de portaltoi, pepiniere viticole, plantaþii pomicole în masiv, plantaþii de arbuºti fructiferi ºi pepiniere
pomicole, beneficiarii sprijinului trebuie sã facã dovada cã
au folosit material de plantat certificat ºi cã au executat
lucrãri de întreþinere specifice.
Art. 3. Ñ (1) Producãtorii agricoli beneficiari completeazã cererile întocmite conform modelului prezentat în
anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, la care anexeazã acte doveditoare din care sã reiasã cultivarea ºi
exploatarea terenului, certificate de calitate a seminþelor ºi
a materialului sãditor, pe care le prezintã primãriei.
(2) Cererile se înregistreazã într-un registru numerotat ºi
parafat, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, ºi primesc numere de ordine.
(3) Primarii împreunã cu consiliile locale, specialiºtii de
la centrele agricole sau reprezentanþii oficiilor de consultanþã verificã realitatea datelor înscrise în cererile înregistrate conform alin. (2) ºi întocmesc procese-verbale de
constatare ºi recepþie conform modelelor prezentate în
anexele nr. 3A ºi 3B la prezentele norme metodologice,
prin care se atestã cã beneficiarii sprijinului acordat au
îndeplinit condiþiile prevãzute la art. 2.
(4) Sumele cuvenite, înscrise în procesele-verbale de
constatare ºi recepþie, se deconteazã prin unitãþile Casei
de Economii ºi Consemnaþiuni din cadrul judeþului, astfel:
Ñ pentru persoane fizice Ñ la o singurã unitate a
Casei de Economii ºi Consemnaþiuni: agenþie, sucursalã
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orãºeneascã, judeþeanã sau de sector din localitatea în
care se aflã terenul sau la care este arondatã;
Ñ pentru persoanele juridice Ñ la sucursala Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni orãºeneascã, judeþeanã sau de
sector al municipiului Bucureºti din judeþul/sectorul în care
este situat terenul. În situaþia în care o persoanã juridicã
deþine terenuri în mai multe judeþe/sectoare se va prezenta
la sucursala judeþeanã, orãºeneascã sau de sector din fiecare judeþ/sector.
(5) Procesele-verbale de constatare ºi recepþie se întocmesc în douã exemplare, semnate în original, din care un
exemplar va rãmâne la specialistul de la centrul agricol
sau la reprezentantul oficiului de consultanþã agricolã
împreunã cu cererea formulatã de producãtorul agricol, iar
al doilea exemplar se va înmâna beneficiarului sprijinului
acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat, care se
depun la sucursalele sau agenþiile Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni pentru decontarea sumelor cuvenite.
(6) Procesele-verbale de constatare ºi recepþie primesc
numere de ordine din registrul þinut de specialistul de la
centrul agricol sau de reprezentantul oficiului judeþean de
consultanþã agricolã ºi trebuie sã poarte viza primarilor din
comune, oraºe ºi municipii de pe raza localitãþii în care se
aflã amplasat terenul cultivat.
Art. 4. Ñ (1) Primarii ºi consiliile locale, împreunã cu
specialiºtii de la centrele agricole ºi oficiile de consultanþã
agricolã judeþene, în baza proceselor-verbale de constatare
ºi recepþie încheiate, întocmesc liste, conform modelelor
prezentate în anexele nr. 4A ºi 4B la prezentele norme
metodologice, cuprinzând beneficiarii prevãzuþi la art. 1
alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 30/2001, care se afiºeazã la sediul primãriilor în termen
de 20 de zile de la aprobarea prezentelor norme metodologice, pentru culturile înfiinþate în toamna anului 2000.
(2) În termen de 5 zile de la data afiºãrii la sediile
primãriilor a listelor cuprinzând beneficiarii acestea sunt
înaintate de cãtre primãrii spre aprobare direcþiilor generale
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv
a municipiului Bucureºti.
(3) Listele cuprinzând beneficiarii sprijinului vor fi aprobate, în termen de 5 zile de la primirea lor, de directorii
generali ai direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti; listele aprobate vor fi înaintate sucursalelor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ale Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni în termen de douã zile de la aprobare.
(4) Producãtorii agricoli beneficiari ai sprijinului direct,
care au fost omiºi din listele întocmite sau cãrora li s-a
stabilit o sumã de lei mai micã decât cea cuvenitã, pot
depune contestaþii la sediul primãriilor în termen de 10 zile
de la data afiºãrii acestora.
(5) Primarii împreunã cu reprezentanþii direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, soluþioneazã contestaþiile în
termen de 5 zile de la data depunerii acestora ºi vor dispune întocmirea proceselor-verbale de constatare ºi
recepþie, precum ºi a listelor suplimentare.
(6) Directorii generali ai direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, întocmesc centralizatorul listelor, conform
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modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme
metodologice, cuprinzând sumele cuvenite beneficiarilor
sprijinului acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat ºi
îl înainteazã Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
în termen de 5 zile de la data aprobãrii.
(7) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pe
baza centralizatorului listelor cuprinzând sumele cuvenite
beneficiarilor sprijinului acordat pentru fiecare hectar cultivat,
înaintat de direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
solicitã Ministerului Finanþelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru alimentarea conturilor acestor direcþii
generale.
Art. 5. Ñ (1) Sprijinul se acordã beneficiarilor pentru
culturile prevãzute la art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 30/2001 o singurã datã.
(2) În situaþia în care un producãtor agricol a primit
sumele cuvenite ca sprijin pentru culturile înfiinþate în
toamna anului 2000, iar acestea, din diferite cauze, sunt
înlocuite cu alte culturi care se înfiinþeazã în primãvara
anului 2001, producãtorii agricoli nu mai primesc alt sprijin.
(3) În situaþia în care producãtorii agricoli beneficiari ai
sprijinului acordat au primit sumele cuvenite pentru culturile
înfiinþate în primãvara anului 2001, iar acestea, din diferite
cauze, au fost înlocuite cu alte culturi, producãtorii agricoli
nu mai primesc alt sprijin.
Art. 6. Ñ (1) Decontarea sumelor cuvenite beneficiarilor
se face prin Casa de Economii ºi Consemnaþiuni pe bazã
de comision negociat cu Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor.
(2) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni, în baza convenþiei încheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, confruntã datele înscrise în procesele-verbale de
constatare ºi recepþie prezentate de beneficiarii sprijinului
cu listele transmise de direcþiile generale pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, ºi efectueazã plãþile cãtre aceºtia.
(3) În cazul persoanelor fizice plata sumelor cuvenite se
face pe baza actului de identitate ºi a procesului-verbal de
constatare ºi recepþie. În cazul în care persoanele nominalizate în anexa nr. 4A la prezentele norme metodologice
ºi-au schimbat numele prin cãsãtorie, divorþ etc. sau au
decedat, plata se face de Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni pe baza documentelor legale care dovedesc
situaþiile respective.
(4) Pentru persoanele juridice decontarea sumelor cuvenite se face prin virament din contul Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni în contul indicat de beneficiar la o altã
bancã sau prin transfer în contul curent deschis sau pe
care urmeazã sã îl deschidã la sucursala Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni la care a fost arondat.
(5) Unitãþile Casei de Economii ºi Consemnaþiuni:
agenþiile, sucursalele judeþene, orãºeneºti ºi de sector al
municipiului Bucureºti: au obligaþia, la prezentarea beneficiarului pentru decontarea sumelor, sã verifice concordanþa
dintre documentele de identificare prezentate de beneficiari
ºi din procesul-verbal cu cele înscrise în anexele nr. 3A,
3B, 4A ºi 4B la prezentele norme metodologice. Unitãþile
Casei de Economii ºi Consemnaþiuni nu rãspund de datele
înscrise în anexele menþionate.
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Art. 7. Ñ Întocmirea listelor cuprinzând beneficiarii sprijinului se face eºalonat, dupã cum urmeazã:
a) în termenul stabilit la art. 4 alin. (1) se afiºeazã listele ºi sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului, care au
înfiinþat culturi în toamna anului 2000;
b) în termen de 15 zile de la afiºarea primelor liste se
afiºeazã noi liste cuprinzând beneficiarii sprijinului ºi
sumele cuvenite acestora pentru culturile prevãzute la
art. 2 lit. c);
c) pânã la data de 5 iunie 2001 se vor întocmi listele
cuprinzând culturile prevãzute la art. 2 lit. b).
Art. 8. Ñ (1) Cheltuielile aferente tipãririi cererilor,
proceselor-verbale de constatare ºi recepþie ºi procurãrii
registrelor sunt efectuate de direcþiile generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, ºi se suportã din bugetul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
(2) Publicitatea prin mass-media privind acordarea unui
sprijin direct de un milion lei producãtorilor agricoli pentru
fiecare hectar cultivat se suportã din bugetul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor în condiþiile legii.
Art. 9. Ñ (1) Suma necesarã pentru sprijinirea directã a
producãtorilor agricoli ºi pentru aplicarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 va fi cuprinsã în bugetul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor la capitolul
67.01 ”Agriculturã ºi silviculturãÒ.
(2) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor solicitã
Ministerului Finanþelor Publice deschiderea de credite bugetare care vor fi însoþite de situaþii întocmite conform modelelor prezentate în anexele nr. 6 ºi 7 la prezentele norme
metodologice.

Art. 10. Ñ (1) Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea de credite de cãtre Ministerul Finanþelor Publice, din
bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor se
alimenteazã conturile direcþiilor generale pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, care, pe baza situaþiei prezentate în anexa nr. 5
la prezentele norme metodologice, vireazã sumele în conturile sucursalelor judeþene ºi de sector al municipiului
Bucureºti ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni.
(2) Sumele aprobate beneficiarilor se repartizeazã în
teritoriu de cãtre sucursala judeþeanã sau de sector al
municipiului Bucureºti, numai dupã ce se puncteazã cu
sumele înscrise în anexele nr. 4A ºi 4B la prezentele
norme metodologice.
(3) Sucursalele judeþene ale Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni, pe baza listelor prevãzute la art. 4 alin. (3)
ºi (5) ºi a proceselor-verbale de constatare ºi recepþie prezentate de beneficiarii sprijinului direct de un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat, deconteazã sumele
cuvenite acestora, dupã cum urmeazã: în numerar pentru
persoanele fizice ºi prin virament, pe bazã de ordin de
platã emis de beneficiar într-un cont deschis la altã bancã
sau prin transfer în contul curent deschis la Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni, pentru persoanele juridice.
(4) Sucursalele judeþene, respectiv de sector al municipiului Bucureºti, ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni
vor transmite lunar direcþiilor generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, situaþia privind sumele decontate comparativ cu
cele primite, conform urmãtorului model:

Casa de Economii ºi Consemnaþiuni Ñ Sucursala .................................
SITUAÞIA

privind decontarea sumelor conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
Ñ lei Ñ
Totalul sumei primite
1

Persoane juridice

Sumele decontate
Persoane fizice

2

3

Diferenþa de decontat
4=1Ð(2+3)

TOTAL, din care:
Ñ sume cuvenite
Ñ comision
Director,
(sucursala judeþeanã sau de sector)

(5) La finele operaþiunii se va efectua un punctaj final
pentru sumele decontate ºi, separat, pentru comisionul
achitat Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, aplicat la
suma efectiv decontatã, la nivelul fiecãrei sucursale
judeþene/de sector al municipiului Bucureºti ºi direcþii

Director economic,
(sucursala judeþeanã sau de sector)

generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti.
Art. 11. Ñ Sumele neutilizate ca urmare a neefectuãrii
plãþilor cãtre beneficiarii sprijinului potrivit art. 10 alin. (2),
inclusiv comisionul aferent, vor fi virate de sucursalele
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judeþene/de sector al municipiului Bucureºti ale Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni în contul direcþiilor generale
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã, în termen de 3
zile lucrãtoare de la efectuarea punctajului final prevãzut la
art. 10 alin. (5).
Art. 12. Ñ Casa de Economii ºi Consemnaþiuni
rãspunde de efectuarea decontãrilor numai de la data creditãrii conturilor sucursalelor sale judeþene, respectiv de
sector al municipiului Bucureºti, ºi numai în condiþiile în
care totalul sumei încasate se regãseºte defalcat în analitic
pe listele prezentate în anexele nr. 4A ºi 4B la prezentele
norme metodologice, primite de la direcþiile generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.
Art. 13. Ñ (1) Sucursalele judeþene ale Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni vor transmite spre verificare
direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pânã la data
de 14 septembrie 2001, decontul justificativ privind utilizarea sumelor acordate din bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 30/2001, potrivit modelului prezentat în
anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
(2) Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã, dupã verificarea deconturilor justificative prezintã
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor decontul
justificativ privind decontarea sumelor acordate conform
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 30/2001, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9 la
prezentele norme metodologice, în baza cãruia Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor retrage creditele neutilizate.

Art. 14. Ñ (1) Beneficiarii sprijinului acordat potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 pentru
suprafeþe cultivate de peste 200 hectare pot opta pentru
achiziþionarea de tractoare ºi utilaje agricole din producþia
internã.
(2) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni va vira sumele
evidenþiate în procesele-verbale de constatare ºi recepþie
furnizorilor de tractoare ºi utilaje agricole, în funcþie de
opþiunea beneficiarului sprijinului.
(3) Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti vor
transmite lista cuprinzând beneficiarii sprijinului care
opteazã pentru achiziþionarea de tractoare ºi utilaje agricole
din producþia internã Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor ºi sucursalelor judeþene ale Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni, conform modelului prezentat în anexa
nr. 10 la prezentele norme metodologice.
Art. 15. Ñ (1) Înstrãinarea, deteriorarea ºi pierderea
registrului de înregistrare a cererilor ºi/sau a proceselor-verbale de recepþie ºi constatare sau a listelor cuprinzând
beneficiarii sprijinului constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 5 milioane lei la 10 milioane lei.
(2) Constatarea contravenþiilor prevãzute la alin. (1) ºi
aplicarea sancþiunilor se fac de persoane împuternicite în
acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor, precum ºi de alte organe abilitate potrivit legii.
(3) În cazul persoanelor fizice ºi juridice care au
dobândit sume necuvenite, acestea sunt obligate la restituirea lor, împreunã cu penalitãþile calculate la nivelul celor
care se percep pentru sumele datorate bugetului de stat,
cu plata unei majorãri calculate procentual, în funcþie de
suma ºi de perioada în care au folosit-o în mod necuvenit,
conform legii.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Nr. de înregistrare É...É din É..........É

CERERE

pentru acordarea unui sprijin direct de un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat
persoanelor fizice sau juridice cu capital privat ori mixt, conform art. 1 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
I. Persoane fizice
Domnul/doamna É......................................ÉÉ, domiciliat/domiciliatã în É..................................................................,
(numele, iniþiala tatãlui ºi prenumele)

(comunã, oraº)

str. ÉÉ..............................................É nr. ............., bl. ..........., sc. É.........., ap. ............, judeþul/sectorul ............É,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria .....É nr. .........É , cod numeric personal I I I I I I I I I I I I I I
II. Persoane juridice
Agentul economic .....................................................................................................................................................................,
(societatea comercialã, asociaþia)

cu sediul în localitatea É..............É, str. É............É nr. ÉÉ, judeþul/sectorul ÉÉÉ, înregistratã la registrul comerþului
sub nr. ÉÉ, cod fiscal ÉÉ, reprezentat prin domnul/doamna ...................................., în calitate de reprezentant legal,
posesor/ posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria É.... nr. ..........., cod numeric personal I I I I I I I I I I I I I I
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III. Cultiv ºi exploatez
a) suprafaþa de É...........É hectare teren cultivat cu: ..............................................................;
b) suprafaþa ocupatã cu ............................................................................................................. .
...........................................................................................................................................-hectare.
Se vor anexa acte doveditoare conform prevederilor art. 3 alin. (1) din normele metodologice.
În baza datelor prezentate solicit atribuirea de sprijin pentru terenul cultivat, conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 30/2001, ºi rãspund de exactitatea celor declarate.
IV. Decontarea sumelor cuvenite, potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001, se va face prin Casa
de Economii ºi Consemnaþiuni, Sucursala*) É...............................É, Agenþia**) É...................É din zona cea mai apropiatã de suprafaþa pentru care se acordã sprijinul (arondatã de primãrie).
V. Optez pentru cumpãrarea din suma cuvenitã ca sprijin direct a É........ tractoare ºi a ...........É utilaje agricole.
Data ......................................É

Numele ºi prenumele în clar ..........É.......
Semnãtura ÉÉ...............................
L.S. (dupã caz)

Am primit

Primar,
................................

Secretar,
................................

*) Persoana fizicã va opta ca decontarea sã se efectueze prin unitatea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni (sucursala judeþeanã sau
orãºeneascã, agenþia sau sucursala de sector) cea mai apropiatã de localitatea în care se aflã situat terenul, la care este arondatã de primãrie.
**) Pentru persoana juridicã se înscrie sucursala judeþeanã sau sucursala orãºeneascã din cadrul judeþului în care se aflã terenul.

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Localitatea .........................................................
Judeþul ...............................................................
Unitatea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni*) É.........................................................É
(sucursalã judeþeanã/orãºeneascã, agenþie)

REGISTRUL

cuprinzând evidenþa cererilor ºi a proceselor-verbale de constatare ºi recepþie
a beneficiarilor sprijinului acordat de un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat**)
I. Înregistrarea cererilor
a) Persoane fizice
Nr.
crt.

Datele de identificare
a beneficiarului

Numãrul
de înregistrare

Data

Total suprafaþã
cultivatã sau ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)
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b) Persoane juridice
Nr.
crt.

Datele de identificare
a beneficiarului

Numãrul
de înregistrare

Total suprafaþã
cultivatã sau ocupatã
(ha)

Data

din care, pe culturi
(ha)

II. Înregistrarea proceselor-verbale de recepþie ºi constatare
a) Persoane fizice
Nr.
crt.

Datele de identificare
a beneficiarului

Numãrul
de înregistrare

Data

Total suprafaþã
cultivatã sau ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)

Suma
cuvenitã
(lei)

Numãrul
de înregistrare

Data

Total suprafaþã
cultivatã sau ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)

Suma
cuvenitã
(lei)

b) Persoane juridice
Nr.
crt.

Datele de identificare
a beneficiarului

*) Unitatea arondatã de primãrie, indiferent de domiciliul beneficiarului.
**) Registrul se conduce separat pentru persoane fizice ºi separat pentru persoane juridice.

ANEXA nr. 3 A
la normele metodologice

Localitatea .........................................................
Judeþul ...............................................................
Nr. de înregistrare .............. din ......................

Vizat primar
...................................................
(semnãtura ºi ºtampila)

(Prezentul proces-verbal se încheie
în douã exemplare, fiecare cu valoare de original)

PROCES-VERBAL

de constatare ºi recepþie întocmit în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
pentru beneficiarul persoanã fizicã
I. Beneficiarul sprijinului de un milion lei acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat, respectiv
domnul/doamna ................................., cu domiciliul în localitatea ............................., str. ........................ nr. ..........,
judeþul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ....... nr. ...................., cod numeric
personal I I I I I I I I I I I I I I , îndeplineºte condiþiile prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 ºi
în normele metodologice de aplicare a acesteia.
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II. Beneficiarul cultivã ºi exploateazã urmãtoarele terenuri:

Nr.
crt.

Total suprafaþã
cultivatã/ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)

Suma cuvenitã
(lei)

din care, pe culturi
(lei)

III. Sprijinul aprobat în sumã de ............................................ lei pentru domnul/doamna ..............................................
se va încasa de la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni, Sucursala/Agenþia ......................................... .
IV. Declar pe propria rãspundere cã sumele prevãzute în prezentul proces-verbal de constatare ºi recepþie sunt
reale ºi cunosc prevederile art. 13 alin. (1) ºi (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001.
V. Optez pentru cumpãrarea din suma cuvenitã ca sprijin direct a ................... tractoare ºi ................ utilaje agricole.
Data ......................................
Semnãtura beneficiarului .......................

Reprezentantul centrului agricol
sau al oficiului de consultanþã agricolã
Numele ºi prenumele în clar ........................
Semnãtura .........................................
L.S.

Pentru decontare în numerar
Am încasat suma de ............................... lei
(în cifre)

(.......................................................................),
(în litere)
reprezentând sprijin aprobat conform
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 30/2001.
Semnãtura beneficiarului ...............................
Achitat, semnãtura casierului ........................
Data ....................
L.S.

ANEXA Nr. 3B
la normele metodologice

Localitatea .........................................................
Judeþul ...............................................................
Nr. de înregistrare .............. din ......................

Vizat primar
.....................................
(semnãtura ºi ºtampila)

(Prezentul proces-verbal se încheie
în douã exemplare, fiecare cu valoare de original)

PROCES-VERBAL

de constatare ºi recepþie întocmit în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001,
pentru beneficiarul persoanã juridicã
I. Beneficiarul sprijinului de un milion lei acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat, respectiv Societatea
Comercialã/Asociaþia ........................................... cu sediul în localitatea ........................., str. .................. nr. .............,
judeþul/sectorul ............, înregistratã la registrul comerþului sub nr. .................., cod fiscal ..............., îndeplineºte condiþiile
prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 ºi de normele metodologice de aplicare a acesteia.
II. Beneficiarul cultivã ºi exploateazã urmãtoarele terenuri:
Nr.
crt.

Total suprafaþã
cultivatã/ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)

Suma cuvenitã
(lei)

din care, pe culturi
(lei)
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III. Sprijinul aprobat în sumã de ................................................... lei:
a) se va vira de la Sucursala judeþeanã/orãºeneascã .............................. a Casei de Economii ºi Consemnaþiuni cu
ordin de platã (OPH) completat ºi semnat de beneficiar în contul indicat de acesta;
b) se va transfera, din dispoziþia beneficiarului, într-un cont curent deschis de acesta la Sucursala
judeþeanã/orãºeneascã ................................... a Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, din care se va constitui un depozit
în sumã de ................................................................................. lei.
(se va completa numai dacã beneficiarul solicitã)

IV. Declarãm pe propria rãspundere cã sumele trecute în prezentul proces-verbal de constatare ºi recepþie sunt
reale ºi cunosc prevederile art. 13 alin. (1) ºi (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001.
V. Optez pentru cumpãrarea din suma cuvenitã ca sprijin direct a .......... tractoare ºi ........... utilaje agricole.
Data ......................................
Semnãtura beneficiarului .......................
Director,
......................
L.S.

Reprezentantul centrului agricol
sau al oficiului de consultanþã agricolã
Numele ºi prenumele în clar ........................
Semnãtura .........................................
L.S.

Contabil-ºef,
...........................

ANEXA Nr. 4 A
la normele metodologice

Localitatea .........................................................
Judeþul ...............................................................
Nr. de înregistrare ............... din .....................

Se aprobã
Director general,
..........................

Vizat primar
..............................
(semnãtura ºi ºtampila)

(semnãtura ºi ºtampila)

Unitatea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni É...................................................É
(sucursalã judeþeanã/orãºeneascã, agenþie)

LISTA

cuprinzând persoanele fizice beneficiare ale sprijinului de un milion lei acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat
în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001

Beneficiarul
(identificat conform
anexei nr. 3A)

Proces-verbal
nr. ....../......
(vezi anexa nr. 3A)

Total suprafaþã
cultivatã sau ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)

Total
sumã cuvenitã
(lei)

din care, pe culturi
(lei)

TOTAL
GENERAL:

Declar pe propria rãspundere cã datele înscrise în listã sunt reale ºi am luat cunoºtinþã de prevederile art. 13
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001.
Data ......................................

Reprezentantul centrului agricol
sau al oficiului de consultanþã agricolã
............................................................
(semnãtura ºi ºtampila, dupã caz)
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ANEXA Nr. 4B
la normele metodologice

Localitatea .........................................................
Judeþul ...............................................................
Nr. de înregistrare ............... din .....................

Se aprobã.
Director general,
.................................

Vizat primar
................................
(semnãtura ºi ºtampila)

(semnãtura ºi ºtampila)

Unitatea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni É.................................................É
(sucursalã judeþeanã/orãºeneascã, agenþie)

LISTA

cuprinzând persoanele juridice beneficiare ale sprijinului de un milion lei acordat pentru fiecare hectar de teren
cultivat în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001

Beneficiarul
(identificat conform
anexei nr. 3B)

Proces-verbal
nr. ....../......
(vezi anexa nr. 3B)

Total suprafaþã
cultivatã sau ocupatã
(ha)

din care, pe culturi
(ha)

Total
sumã cuvenitã
(lei)

din care, pe culturi
(lei)

TOTAL
GENERAL:

Declar pe propria rãspundere cã datele înscrise în liste sunt reale ºi am luat cunoºtinþã de prevederile art. 13
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001.

Data ......................................

Reprezentantul centrului agricol
sau al oficiului de consultanþã agricolã
.................................................................
(semnãtura ºi ºtampila, dupã caz)

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Direcþia generalã pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã a judeþului ....................É
Nr. É................ din É..................... 2001
CENTRALIZATORUL

suprafeþelor ºi sumelor cuvenite beneficiarilor sprijinului de un milion lei acordat
pentru fiecare hectar de teren cultivat conform art. 7 alin. (6) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
III.
III.
III.
IV.

Suprafaþa de teren cultivatã .............................................. ha.
Suma totalã cuvenitã beneficiarilor ................................... lei.
Comisionul cuvenit Casei de Economii ºi Consemnaþiuni*) .......................... lei.
TOTAL sumã É...................... lei.

Data .......................É

Director general,
.......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Prin circularã Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor va comunica direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene comisionul negociat cu Casa de Economii ºi Consemnaþiuni potrivit Convenþiei nr. É din É 2001.
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

Se aprobã.
Ordonator principal de credite
..........................................................
DECONT JUSTIFICATIV

privind decontarea cheltuielilor efectuate potrivit prevederilor art. 10
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Specificare

Program de
creditare

Credite
deschise

Credite
utilizate

Credite
solicitate

Cheltuieli pentru publicitatea prin
mass-media
Cheltuieli de tipizare
Cheltuieli de procurare a
registrelor
TOTAL:

Director general,
É.......................................

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

Se aprobã.
Ordonator principal de credite
.....................................................
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului de un milion lei acordat producãtorilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren cultivat conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001

Nr.
crt.

Judeþul

Suprafaþa
de teren cultivat
(ha)

Suma cuvenitã
beneficiarilor sprijinului
(lei)

Comisionul
(lei)

1.
2.
3.
TOTAL:

Director general,
....................................É

Total
(lei)
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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Casa de Economii ºi Consemnaþiuni .....................................,
(sucursala)

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea sumelor acordate din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
Ñ lei Ñ
I. Acordãri Ñ TOTAL .....................................................................
1. Sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului ..................................
2. Comisionul încasat .....................................................................
II. Utilizãri Ñ TOTAL .....................................................................
1. Sumele plãtite beneficiarilor sprijinului .....................................
2. Comisionul justificat ...................................................................
III. Sume de restituit în contul Direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã .......... (IÑII) .........

Director,
..................................

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã ..........................

DECONT JUSTIFICATIV

privind decontarea sumelor acordate conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001
Ñ lei Ñ
I. Suma cuvenitã beneficiarilor .............................................................................................
1. Acordatã din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ..........................
2. Plãtitã efectiv conform decontului justificativ prezentat de Sucursala Casei de Economii ºi Consemnaþiuni
.........................................................................................................
3. Diferenþe ..............................................................................................................................
II. Comisionul Casei de Economii ºi Consemnaþiuni .........................................................
1. Acordatã din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ..........................
2. Justificat conform decontului justificativ prezentat de Sucursala Casei de Economii ºi Consemnaþiuni ......................
3. Diferenþe ..............................................................................................................................
III. Sume neutilizate, de retras din contul Direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã (I.3 + II.3)
.........................................................................................................

Director general,
..........................................
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ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã ..........
Nr. .......... din .......... 2001

CENTRALIZATOR

cuprinzând beneficiarii sprijinului acordat în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001,
care opteazã pentru achiziþionarea de tractoare ºi utilaje agricole

Nr.
crt.

Persoane fizice
sau juridice
(date de identificare)

Numãrul
de
tractoare

Suma
(mii lei)

Suma
(mii lei)

Utilajul
agricol
(denumirea)

Director general,
..........................................
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. (1) lit. i) ºi alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de urgenþã
în sumã de 796.000 franci francezi pentru efectuarea unui
tratament medical în strãinãtate, finanþat din bugetul
Fondului naþional de solidaritate, capitolul ”Alte acþiuni privind asistenþa socialã, alocaþii, pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ, minorului Postelnicu ªtefan Adrian, domiciliat în
Bucureºti, str. Uioara nr. 9, bl. A13, sc. D, ap. 47, sectorul 4.
Art. 2. Ñ În cazul depãºirii sumelor acordate în lei cu
diferenþele de curs de schimb valutar, comisioanele ºi alte
speze bancare datorate schimbului valutar Ministerul Muncii

ºi Solidaritãþii Sociale este autorizat sã plãteascã sumele
suplimentare din bugetul Fondului naþional de solidaritate,
pe baza documentelor justificative prezentate de direcþiile
de sãnãtate publicã competente, prin intermediul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei.
Art. 3. Ñ Sarcina execuþiei bugetare, a controlului ºi a
justificãrii sumei acordate din Fondul naþional de solidaritate
în temeiul art. 5 alin. (1) lit. i) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 118/1999 revine Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei ºi direcþiilor de sãnãtate publicã competente.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Oanã,
secretar de stat
Bucureºti, 1 martie 2001.
Nr. 279.
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aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 2001
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
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Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie
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320.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
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Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
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Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
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Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
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Ð publicaþii cu prezentare tabelarã
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3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
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Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
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S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, hotãrâri
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

450.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
590.000 lei/paginã de manuscris
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590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
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Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
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