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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1224/2000 privind transmiterea unor bunuri
culturale mobile din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea Muzeului Naþional de Artã
al României în proprietatea Patriarhiei Române
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.224/2000 privind transmiterea unor bunuri culturale
mobile din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea Muzeului Naþional de Artã al României în proprietatea
Patriarhiei Române, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 643 din 11 decembrie 2000, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. Punctul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”3. Cutie cu moaºte
Inv. 14172/M 1535 (Tezaur nr. 677, gop. 5949/817)
Provine de la Mãnãstirea SlatinaÑMoldova; 1806.
Cutie cu capac; argint gravat, sub 750ä
Dimensiuni: 22,9/19,5/19,5 cm
Inscripþii: în limba greacã
Cutia adãposteºte craniul sfântului Grigorie Bogoslovul.Ò

2. Punctul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”5. Cutie cu moaºte
Inv. 14177/M 1540 (Tezaur nr. 675, gop. 5950/805)
Provine de la Biserica Sfinþii Trei Ierarhi, Iaºi; 1765.
Cutie cu capac; argint gravat, sub 750ä
Dimensiuni: 13,5/13,5/10,2 cm
Inscripþie greceascã de danie
Pe capac este gravat cu caractere greceºti ÇSfântul
VasileÈ. În interiorul cutiei se aflã moaºte.Ò
3. Punctul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”8. Cutie cu moaºte
Inv. 92383/Dv 113
Atelier românesc; sec. XVIII.
Cutie cu capac; argint sub 750ä
Dimensiuni: 5/2,6/2 cm
Inscripþie slavonã
Provine prin transfer de la Institutul de Arheologie
ÇVasile PârvanÈÒ.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Bucureºti, 11 aprilie 2001.
Nr. 387.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor Publice a unui credit extern
pentru Ministerul Afacerilor Externe
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din
Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor Publice garanteazã, în
numele statului, pentru Ministerul Afacerilor Externe un credit extern în valoare de 15 milioane dolari S.U.A., precum
ºi prima de asigurare, dobânzile, comisioanele ºi alte costuri aferente împrumutului pentru modernizarea sistemului
secretizat de transmisii de date între misiunile diplomatice
ale României ºi centrala Ministerului Afacerilor Externe ºi

pentru modernizarea sistemului informaþional de management al ministerului.
Art. 2. Ñ Rambursarea creditului extern, plata primei de
asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor ºi a altor costuri
aferente împrumutului se vor asigura din fondurile ce se
alocã anual în acest scop, de la bugetul de stat,
Ministerului Afacerilor Externe.
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Art. 3. Ñ Achiziþionarea aparaturii, a echipamentelor
tehnice, precum ºi a serviciilor necesare va fi realizatã prin

grija Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniu.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 19 aprilie 2001.
Nr. 393.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, judeþul Bacãu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului, situat în comuna Parâncea,
judeþul Bacãu, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,
din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în admi-

nistrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, judeþul
Bacãu.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate în termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 19 aprilie 2001.
Nr. 395.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului care se transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în administrarea Consiliului Local al Comunei Parâncea, judeþul Bacãu
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Comuna Parâncea,
judeþul Bacãu

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Ministerul Apãrãrii
Naþionale

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Consiliul Local al
Comunei Parâncea

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pavilionul A
Ñ suprafaþa construitã = 57,5
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 57,5
Pavilionul B1
Ñ suprafaþa construitã = 467
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 467
Pavilionul B2
Ñ suprafaþa construitã = 475
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 475
Pavilionul B3
Ñ suprafaþa construitã = 405
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 405

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pavilionul B4
Ñ suprafaþa construitã = 384 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 384 m2
Pavilionul C
Ñ suprafaþa construitã = 468 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 468 m2
Pavilionul D
Ñ suprafaþa construitã = 10 m 2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 20 m2
Terenul aferent, inclusiv construcþiile
Ñ suprafaþa = 6.220 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind funcþionarea Corpului consilierilor diplomatici
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 2 pct. 15 din Hotãrârea Guvernului nr.
21/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Externe,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Corpul consilierilor diplomatici este organizat
ºi funcþioneazã în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar
membrii sãi îºi desfãºoarã efectiv activitatea în cadrul
celorlalte ministere, asigurând miniºtrilor asistenþã permanentã, contribuind la consolidarea dialogului ºi cooperãrii
dintre ministere în domeniul relaþiilor internaþionale, pentru
realizarea coerentã ºi la parametri optimi a politicii externe
a Guvernului României.
Art. 2. Ñ Corpul consilierilor diplomatici este alcãtuit din
diplomaþi de rang înalt ai Ministerului Afacerilor Externe, cu
o vastã experienþã în domeniul relaþiilor internaþionale.
Art. 3. Ñ Consilierii diplomatici, care fac parte din
Corpul consilierilor diplomatici pe perioada detaºãrii, îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul fiecãrui minister ºi
funcþioneazã în subordinea ministrului la care sunt detaºaþi,
în calitate de consilieri ai acestuia, fiind angajaþi în promovarea relaþiilor externe în domeniul de activitate administrat.
Art. 4. Ñ Consilierul diplomatic, membru al Corpului
consilierilor diplomatici, are urmãtoarele atribuþii:
a) contribuie activ la rezolvarea sarcinilor de relaþii
externe ale ministerului la care este detaºat, în strânsã
colaborare cu ministrul, în calitate de consilier al acestuia,
precum ºi cu departamentul de relaþii internaþionale, prin
elaborarea de propuneri, principii, mãsuri ºi prin organizarea de acþiuni, reuniuni, manifestãri etc., menite sã conducã
la realizarea sarcinilor de politicã externã repartizate ministerului de cãtre Guvern;
b) asigurã corelarea politicii externe a Ministerului
Afacerilor Externe cu activitatea de relaþii internaþionale
desfãºuratã de celelalte ministere pentru coerenþa ºi fluidizarea dialogului extern al Guvernului României;
c) sprijinã ministrul la care este detaºat ºi cabinetul acestuia în domeniul sãu de activitate, asigurând dialogul ministrului cu misiunile diplomatice româneºti din exterior ºi cu
cele strãine din Bucureºti, în conformitate cu ceremonialul ºi

cu practica diplomaticã ºi în concordanþã cu principiile de
politicã ºi acþiune economico-diplomaticã ale Ministerului
Afacerilor Externe, contribuind la facilitarea ºi eficientizarea
contactelor personale ºi profesionale ale acestora în exterior;
d) analizeazã propunerile, programele etc. transmise de
misiunile diplomatice, facilitând comunicarea dintre ministerul la care este detaºat ºi partenerii internaþionali,
exprimându-ºi punctul de vedere asupra oportunitãþii dezvoltãrii unor cooperãri externe ale ministerului;
e) sprijinã activ, în luarea deciziilor de politicã externã,
ministrul la care este detaºat, contribuind în egalã mãsurã
la solicitarea acestuia, la promovarea proiectelor ºi iniþiativelor proprii ministerului la care este detaºat, prin studii ºi
analize pe zone geografice ºi regiuni, cu sprijinul misiunilor
diplomatice din exterior;
f) identificã posibilitãþile ministerului la care este detaºat
de a beneficia de asistenþã de specialitate ºi finanþare
externã, contribuind la implementarea problematicii integrãrii
europene, a recomandãrilor ºi solicitãrilor organizaþiilor
internaþionale, prin formularea principiilor ºi mãsurilor de
acþiune specifice muncii diplomatico-economice ºi a rãspunsurilor la sarcinile de politicã externã asumate de ministere
prin Programul de guvernare;
g) acordã sprijin de specialitate în elaborarea programului de activitãþi internaþionale al ministerului la care este
detaºat, în raport cu specificul activitãþii acestuia, formuleazã recomandãri privind organizarea de întâlniri ºi stabilirea de relaþii cu organisme internaþionale, recomandãri
privind participarea la reuniuni internaþionale, nivelul ºi
rangul de desfãºurare, face propuneri de organizare, la
iniþiativa ministerului la care este detaºat, a unor acþiuni
specifice domeniului administrat, sugereazã iniþierea de
discuþii ºi problematica acestora, în raport cu evoluþia ºi
rezultatul negocierilor bi- ºi/sau multilaterale ale Ministerului
Afacerilor Externe;
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h) propune, spre aprobare, ministrului la care este
detaºat, componentele de relaþii publice ºi imagine externã
a României, specifice ministerului respectiv, comunicând
Ministerului Afacerilor Externe aceste elemente, în vederea
asigurãrii unei imagini unitare ºi coerente a prioritãþilor de
politicã externã ale României peste hotare;

Art. 5. Ñ În exercitarea atribuþiilor lor membrii Corpului
consilierilor diplomatici vor respecta actele normative, regulamentele interioare, regulamentele, ordinele sau
instrucþiunile, de organizare ºi funcþionare a ministerelor la
care au fost detaºaþi, precum ºi legislaþia în vigoare aplicabilã activitãþii pe care o desfãºoarã.

i) îndeplineºte, la solicitarea ministrului, orice alte sarcini
de politicã externã ºi diplomaþie internaþionalã delegate de
Guvern ministerului la care este detaºat sau de Ministerul
Afacerilor Externe, în vederea optimizãrii ºi corelãrii acþiunilor ministerelor în domeniul politicii externe a României.

Art. 6. Ñ Membrii Corpului consilierilor diplomatici, pe
durata desfãºurãrii activitãþii în aceastã calitate, îºi menþin
gradele ºi funcþia diplomaticã, salarizarea acestora
efectuându-se în conformitate cu dispoziþiile legislaþiei muncii aplicabile detaºãrii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 19 aprilie 2001.
Nr. 396.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil proprietate publicã a statului din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Bucureºti, str. Moli•re
nr. 13Ñ15, sectorul 1, împreunã cu mijloacele fixe ºi obiectele de inventar din dotare, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea
Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ se diminueazã, iar patrimoniul Serviciului de Protecþie ºi Pazã se majoreazã cu
valoarea bunurilor prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile

interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.250/2000
pentru schimbarea administratorului unor imobile, proprietate
publicã a statului, precum ºi pentru trecerea unui imobil din
domeniul privat al statului în domeniul public al statului ºi
în administrarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din
11 decembrie 2000.
Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se modificã în mod corespunzãtor anexa nr. 3 ”Lista
cuprinzând bunurile imobile din domeniul public al statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia
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Patrimoniului Protocolului de StatÈÒ la Hotãrârea Guvernului
nr. 854/2000 privind organizarea ºi funcþionarea Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ,

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492
din 9 octombrie 2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Directorul Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Gabriel Naghi
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 19 aprilie 2001.
Nr. 397.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului care se transmite din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
Nr.
crt.

Denumirea bunului
ºi caracteristicile lui

Suprafaþa
(m2)

1. Imobil Ñ construcþie ºi teren Ñ, situat în municipiul Bucureºti, str. Moli•re nr. 13Ð15, sectorul 1,
având urmãtoarele caracteristici:
¥ suprafaþa construitã
¥ suprafaþa desfãºuratã
¥ suprafaþa terenului
¥ valoarea construcþiei
¥ valoarea amortizatã
¥ valoarea rãmasã
2. Bunuri de natura mijloacelor fixe ºi a obiectelor
de inventar (se stabilesc prin protocol)

Valoarea
(mii lei)

350,76
731,34
1.208,74
5.344.521
1.900.908
3.443.613

Unitatea care
transmite bunurile

Unitatea care
preia bunurile

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului
de StatÒ

Serviciul de
Protecþie ºi
Pazã

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de redresare financiarã a agenþilor economici cu capital integral de stat
din sistemul energetic, petrol, gaze ºi minier
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 82 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Se acordã agenþilor economici cu
capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze
ºi minier eºalonarea la platã pe 5 ani, cu o perioadã de
graþie de 6 luni, a obligaþiilor fiscale datorate ºi neachitate
la bugetul de stat, precum ºi scutirea de la platã a
majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor aferente acestora,
calculate pânã la data de 31 martie 2001, prezentate în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Plata ratelor se efectueazã pânã în ultima zi
lucrãtoare a fiecãrei luni.
*)

(3) Defalcarea pe unitãþi plãtitoare a obligaþiilor datorate
bugetului de stat care fac obiectul înlesnirilor la platã
prevãzute mai sus, stabilirea graficelor de eºalonare la
platã, precum ºi defalcarea majorãrilor de întârziere ºi a
penalitãþilor se fac prin ordin comun al ministrului industriei
ºi resurselor ºi al ministrului finanþelor publice.
(4) Înlesnirile la platã acordate sunt condiþionate de
achitarea de cãtre unitãþile plãtitoare a obligaþiilor la bugetul
de stat cu termene scadente începând cu luna urmãtoare

Anexa va fi comunicatã instituþiilor implicate.
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celei în care prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(5) Diferenþele de impozite ºi taxe, stabilite de organele
competente ca urmare a efectuãrii controlului de fond, se
achitã de unitãþile plãtitoare, împreunã cu majorãrile de
întârziere aferente, conform prevederilor legale în vigoare,
iar eventualele sume reprezentând impozite, taxe ºi alte
venituri ale bugetului de stat datorate ºi neachitate pânã la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri ºi care nu fac
obiectul înlesnirilor la platã acordate se vor achita
împreunã cu majorãrile de întârziere aferente acordate
pânã la primul termen de platã din eºalonare.
(6) De la data aprobãrii înlesnirilor la plata impozitelor,
a taxelor ºi a altor venituri datorate bugetului de stat, pen-
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tru sumele eºalonate sau amânate, cu excepþia majorãrilor
de întârziere, se datoreazã ºi se calculeazã majorãri conform prevederilor legale pentru fiecare sumã achitatã în
contul ratelor aprobate, plata acestora efectuându-se
împreunã cu rata respectivã. Pe perioada de graþie acordatã la eºalonare majorãrile datorate conform legii se
achitã lunar.
(7) Nerespectarea condiþiilor ºi a termenelor în care
s-au aprobat înlesnirile la platã atrage anularea acestora,
începerea sau continuarea, dupã caz, a executãrii silite
pentru întreaga sumã neplãtitã ºi obligaþia de platã a
majorãrilor de întârziere calculate de la data la care termenele ºi/sau condiþiile nu au fost respectate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 19 aprilie 2001.
Nr. 398.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAÞIEI
PUBLICE CENTRALE ªI ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 6.104/9 aprilie 2001

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
Nr. 1/9 aprilie 2001

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaþiunilor legate de primirea
ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
Ministrul finanþelor publice ºi guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, modificatã ºi
completatã prin Legea nr. 156/1999, ale art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ºi ale art. 4 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã,
având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului Bãncii
Naþionale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi a normelor
metodologice de utilizare a acestuia, ale art. 6 din Ordinul ministrului finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale a
României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situaþiilor financiar-contabile pentru bãnci ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, ale Acordului-cadru încheiat între Comisia Comunitãþii Europene ºi Guvernul
României, semnat la Bucureºti la 12 martie 1991, precum ºi ale convenþiilor cu privire la prestarea serviciilor bancare în
legãturã cu derularea contribuþiei financiare a Comunitãþii Europene, încheiate între Ministerul Finanþelor ºi bãncile care
efectueazã astfel de operaþiuni,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã completarea Planului de conturi
pentru societãþile bancare ºi a normelor metodologice de
utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de
stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale

a României nr. 1.418/344/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu metodologia de înregistrare în contabilitate a operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea
fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene,
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prevãzutã în anexa la prezentul ordin, aplicabilã bãncilor
care efectueazã astfel de operaþiuni.
Art. 2. Ñ La întocmirea situaþiilor financiar-contabile
prevãzute de Modelele situaþiilor financiar-contabile pentru
bãnci ºi de normele metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor
ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale a României
nr. 1.524/362/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

bãncile care efectueazã operaþiuni legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene vor avea în vedere ºi prevederile pct. 2 din
anexa la Ordinul ministrului finanþelor ºi al guvernatorului
Bãncii Naþionale a României nr. 1.540/20/1999 pentru aprobarea metodologiei de înregistrare în contabilitate a
operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din
contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,

Mugur Constantin Isãrescu
ANEXÃ
METODOLOGIA

de înregistrare în contabilitate a operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene
Bãncile care efectueazã operaþiuni bancare legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene, în baza convenþiilor încheiate cu Ministerul Finanþelor,
vor avea în vedere urmãtoarele:
Deschiderea de conturi sintetice de gradele I, II ºi III pe
seama titularului de cont de cãtre bãncile care efectueazã
operaþiuni legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene.
În vederea reflectãrii în contabilitate a operaþiunilor legate
de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene bãncile care efectueazã astfel de
operaþiuni vor deschide urmãtoarele conturi sintetice de gradele I, II ºi III:
2566 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional PHARE România 1999 (Participarea la
cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi
dezvoltãrii tehnologice), la dispoziþia Fondului Naþional
(RO99FN10)Ò;
2568 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind Programul Participarea României la programele comunitare:
Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa ºi al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii, la dispoziþia Fondului
Naþional (RO00FN11)Ò;
258 ”Disponibil din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene, la dispoziþia Fondului Naþional, aferent programelor
pe anul 2000Ò;
2581 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi
Bulgaria 2000 (CBC RomâniaÑBulgaria), la dispoziþia Fondului
Naþional (RO00FN12)Ò;
25811 ”Disponibil aferent subprogramelor din Programul
Cooperare transfrontalierã între România ºi Bulgaria 2000, din
cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul
Cooperare transfrontalierã între România ºi Bulgaria 2000, la
dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0002)Ò;
2582 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi
Ungaria 2000 (CBC RomâniaÑUngaria), la dispoziþia Fondului
Naþional (RO00FN13)Ò;

25821 ”Disponibil aferent subprogramelor din Programul
Cooperare transfrontalierã între România ºi Ungaria 2000, din
cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul
Cooperare transfrontalierã între România ºi Ungaria 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0003)Ò;
2583 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia
Fondului Naþional (RO00FN14)Ò;
25831 ”Disponibil aferent subprogramului Criterii politice Ñ
Întãrirea democraþiei, statului de drept ºi drepturilor omului, din
cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi
Contractare PHARE (RO0004)Ò;
25832 ”Disponibil aferent subprogramului Criterii economice Ñ
Întãrirea capacitãþii de rezistenþã la presiunile concurenþiale, din
cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi
Contractare PHARE (RO0005)Ò;
25833 ”Disponibil aferent subprogramului Îndeplinirea
obligaþiilor acquisului, din cadrul Memorandumului de finanþare
privind Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia
Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0006)Ò;
25834 ”Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului
de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0007.01)Ò;
25835 ”Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia Agenþiei
Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã (RO0007.02)Ò;
2587 ”Datorii ataºateÒ
Ñ se deschid conturi analitice în care se evidenþiazã
dobânzile pentru disponibilitãþile aflate în conturile deschise pe
fiecare program de finanþare.
Conþinut:
2566 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 1999 (Participarea la cel de-al cincilea Programcadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice);
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2568 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul Participarea
României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II,
Socrates II, Tineret pentru Europa ºi al cincilea Program-cadru în
domeniul cercetãrii ;
2581 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare
transfrontalierã între România ºi Bulgaria 2000 (CBC România Ñ
Bulgaria) ;
25811 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE, aferente subprogramelor din Programul Cooperare
transfrontalierã între România ºi Bulgaria 2000, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare
transfrontalierã între România ºi Bulgaria 2000;
2582 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare
transfrontalierã între România ºi Ungaria 2000 (CBC RomâniaÑ
Ungaria);
25821 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE, aferente subprogramelor din Programul Cooperare
transfrontalierã între România ºi Ungaria 2000, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare
transfrontalierã între România ºi Ungaria 2000;
2583 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000;
25831 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE, aferente subprogramului Criterii politice Ñ Întãrirea
democraþiei, statului de drept ºi drepturilor omului, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000;
25832 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE, aferente subprogramului Criterii economice Ñ Întãrirea
capacitãþii de rezistenþã la presiunile concurenþiale, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000 ;
25833 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE, aferente subprogramului Îndeplinirea obligaþiilor
acquisului, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000;
25834 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE, aferente subprogramului Coeziunea economicã ºi
socialã, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000;
25835 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã, aferente subprogramului Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional PHARE România 2000;

9

2587 Ñ datorii din dobânzi, calculate ºi neajunse la scadenþã, aferente disponibilitãþilor provenite din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene, privind programele pe anul
2000.
Pentru evidenþierea depozitelor la termen, a dobânzilor ºi
a cheltuielilor cu dobânzile aferente acestora se vor deschide
analitice distincte la conturile nou-introduse.
Contul 2566 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Naþional PHARE România 1999
(Participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul
cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice), la dispoziþia Fondului
Naþional (RO99FN10)Ò
Contul 2568 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret
pentru Europa ºi al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii, la dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN11)Ò
Conturile 2566 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Naþional PHARE România 1999
(Participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice), la dispoziþia Fondului Naþional
(RO99FN10)Ò ºi 2568 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Participarea României la programele
comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru
Europa, ºi al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii, la
dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN11)Ò sunt conturi de
pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
111, 121, 122

Ñ sume pe care titularul de cont le
primeºte
de
la
Comunitatea
Europeanã;

2567

Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont;

3721

Ñ devize cumpãrate de titularul de cont.

Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
111, 121, 122

Ñ sume transferate de titularul de cont
în conturile Comunitãþii Europene;

101, 111, 121,

Ñ plãþi dispuse de titularul de cont;

122, 2511
3721

Ñ devize vândute de titularul de cont,
precum ºi comisioanele, în devize,
percepute.

Soldul conturilor reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 2567 ”Datorii ataºateÒ
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
2566, 2568

Ñ dobânzile plãtite aferente disponibilitãþilor din conturile titularului.

Contul 2581 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între
România ºi Bulgaria 2000 (CBC RomâniaÑBulgaria), la dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN12)Ò
Contul 2581 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între
România ºi Bulgaria 2000 (CBC RomâniaÑBulgaria), la dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN12)Ò este un cont de pasiv.
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Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
111, 121, 122
Ñ sume pe care titularul de cont le
primeºte
de
la
Comunitatea
Europeanã;
2587
Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
25811
Ñ sume transferate de titularul de cont
pe obiective de finanþare;
3721
Ñ comisioane
percepute
pentru
operaþiuni efectuate în contul titularului de cont;
111, 121, 122
Ñ sume transferate de titularul de cont
în conturile Comunitãþii Europene.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 25811 ”Disponibil aferent subprogramelor din
Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi
Bulgaria 2000, din cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi
Bulgaria 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE (RO0002)Ò
Contul 25811 ”Disponibil aferent subprogramelor din
Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi Bulgaria
2000, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi Bulgaria
2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE
(RO0002)Ò este un cont de pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
2581
Ñ sume transferate de titularul de cont
pe obiective de finanþare;
2587
Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont;
3721
Ñ devize cumpãrate de titularul de cont;
3722
Ñ contravaloarea în lei a devizelor
vândute de titularul de cont.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
101, 111, 121,
Ñ plãþi dispuse de titularul de cont;
122, 2511
2581
Ñ sume transferate de cãtre titularul de
cont în vederea returnãrii în conturile
Comunitãþii Europene;
3721
Ñ devize vândute de titularul de cont,
precum ºi comisioanele, în devize,
percepute;
3722
Ñ contravaloarea în lei a devizelor
cumpãrate de titularul de cont;
7029
Ñ comisioane în lei percepute pentru
operaþiuni efectuate în contul titularului de cont.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 2582 Ñ ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între
România ºi Ungaria 2000 (CBC RomâniaÑUngaria), la dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN13)Ò
Contul 2582 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între

România ºi Ungaria 2000 (CBC RomâniaÑUngaria), la dispoziþia
Fondului Naþional (RO00FN13)Ò este un cont de pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
111, 121, 122
Ñ sume pe care titularul de cont le
primeºte
de
la
Comunitatea
Europeanã;
2587
Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
25821
Ñ sume transferate de titularul de cont
pe obiective de finanþare;
3721
Ñ comisioane
percepute
pentru
operaþiuni efectuate în contul titularului de cont;
111, 121, 122
Ñ sume transferate de titularul de cont
în conturile Comunitãþii Europene.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 25821 ”Disponibil aferent subprogramelor din
Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi
Ungaria 2000, din cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi
Ungaria 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare
PHARE (RO0003)Ò
Contul 25821 ”Disponibil aferent subprogramelor din
Programul Cooperare Transfrontalierã între România ºi Ungaria
2000, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Cooperare transfrontalierã între România ºi Ungaria
2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE
(RO0003)Ò este un cont de pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
2582
Ñ sume transferate de titularul de cont
pe obiective de finanþare;
2587
Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont;
3721
Ñ devize cumpãrate de titularul de cont;
3722
Ñ contravaloarea în lei a devizelor
vândute de titularul de cont.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
101, 111, 121,
Ñ plãþi dispuse de titularul de cont;
122, 2511
2582
Ñ sume transferate de cãtre titularul de
cont în vederea returnãrii în conturile
Comunitãþii Europene;
3721
Ñ devize vândute de titularul de cont,
precum ºi comisioanele, în devize,
percepute;
3722
Ñ contravaloarea în lei a devizelor
cumpãrate de titularul de cont;
7029
Ñ comisioane în lei percepute pentru
operaþiuni efectuate în contul titularului de cont.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 2583 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Naþional PHARE România 2000,
la dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN14)Ò
Contul 2583 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul Naþional PHARE România 2000, la
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dispoziþia Fondului Naþional (RO00FN14)Ò este un cont de
pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
111, 121, 122
Ñ sume pe care titularul de cont le
primeºte
de
la
Comunitatea
Europeanã;
2587
Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
25831, 25832,
Ñ sume transferate de titularul de cont
25833, 25834,
pe obiective de finanþare;
25835
3721
Ñ comisioane
percepute
pentru
operaþiuni efectuate în contul titularului de cont;
111, 121, 122
Ñ sume transferate de titularul de cont
în conturile Comunitãþii Europene.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 25831 ”Disponibil aferent subprogramului Criterii
politice Ñ Întãrirea democraþiei, statului de drept ºi drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia
Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0004)Ò
Contul 25832 ”Disponibil aferent subprogramului Criterii
economice Ñ Întãrirea capacitãþii de rezistenþã la presiunile
concurenþiale, din cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia
Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0005)Ò
Contul 25833 ”Disponibil aferent subprogramului Îndeplinirea obligaþiilor acquisului, din cadrul Memorandumului de
finanþare privind Programul Naþional PHARE România 2000,
la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0006)Ò
Contul 25834 ”Disponibil aferent subprogramului
Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul Memorandumului
de finanþare privind Programul Naþional PHARE România
2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE
(RO0007.01)Ò
Contul 25835 ”Disponibil aferent subprogramului
Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul Memorandumului
de finanþare privind Programul Naþional PHARE România
2000, la dispoziþia Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare
Regionalã (RO0007.02)Ò
Conturile 25831 ”Disponibil aferent subprogramului Criterii
politice Ñ Întãrirea democraþiei, statului de drept ºi drepturilor
omului, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului
de Plãþi ºi Contractare PHARE (RO0004)Ò, 25832 ”Disponibil
aferent subprogramului Criterii economice Ñ Întãrirea capacitãþii
de rezistenþã la presiunile concurenþiale, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi
Contractare PHARE (RO0005)Ò, 25833 ”Disponibil aferent subprogramului Îndeplinirea obligaþiilor aquisului, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi
Contractare PHARE (RO0006)Ò, 25834 ”Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
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PHARE România 2000, la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi
Contractare PHARE (RO0007.01)Ò ºi 25835 ”Disponibil aferent
subprogramului Coeziunea economicã ºi socialã, din cadrul
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE România 2000, la dispoziþia Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã (RO0007.02)Ò sunt conturi de pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
2583
Ñ sume transferate de titularul de cont
pe obiective de finanþare;
2587
Ñ dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor din contul titularului de cont;
3721
Ñ devize cumpãrate de titularul de cont;
3722
Ñ contravaloarea în lei a devizelor
vândute de titularul de cont.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
101, 111, 121,
Ñ plãþi dispuse de titularul de cont;
122, 2511
2583
Ñ sume transferate de cãtre titularul de
cont în vederea returnãrii în conturile
Comunitãþii Europene;
3721
Ñ devize vândute de titularul de cont,
precum ºi comisioanele, în devize,
percepute;
3722
Ñ contravaloarea în lei a devizelor
cumpãrate de titularul de cont;
7029
Ñ comisioane în lei percepute pentru
operaþiuni efectuate în contul titularului de cont.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate în
contul titularului.
Contul 2587 ”Datorii ataºateÒ
Contul 2587 ”Datorii ataºateÒ este un cont de pasiv.
Se crediteazã prin debitul urmãtoarelor conturi:
6028
Ñ datorii din dobânzi, calculate ºi neajunse la scadenþã, aferente soldurilor
creditoare ale conturilor titularilor;
3721
Ñ datorii din dobânzi în devize, calculate
ºi neajunse la scadenþã, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor.
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
2581, 25811,
Ñ dobânzile plãtite aferente disponibi2582, 25821,
litãþilor din conturile titularului.
2583, 25831,
25832, 25833,
25834, 25835
Soldul contului reprezintã datorii din dobânzi, calculate ºi
neajunse la scadenþã, aferente soldurilor creditoare ale conturilor titularilor.
Contul 6028 ”Dobânzi aferente disponibilitãþilor provenite
din contribuþia financiarã a Comunitãþii EuropeneÒ
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
2587
Ñ datorii din dobânzi, calculate ºi neajunse la scadenþã, aferente soldurilor
creditoare ale conturilor titularilor;
3722
Ñ contravaloarea în lei a dobânzilor în
devize, calculate ºi neajunse la scadenþã, aferente soldurilor creditoare
ale conturilor titularilor.
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P R O T O C O L U L Nr. 6/2001
privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000 ºi ale ordonanþelor de urgenþã
ale Guvernului nr. 181/2000 ºi nr. 252/2000, a preþurilor minime la alcool ºi la bãuturi alcoolice
încheiat astãzi, 23 aprilie 2001, între:
1. Organizaþia Patronalã VINROM, cu sediul în Bucureºti, str. General Budiºteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentatã
prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de preºedinte;
2. Asociaþia Producãtorilor de Alcool ºi Bãuturi Alcoolice GARANT, cu sediul în Bucureºti, str. George Enescu
nr. 27Ñ29, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Romulus Dascãlu, în calitate de preºedinte;
3. Organizaþia Patronalã de Ramurã ROMFERMENT, cu sediul în Bucureºti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5,
reprezentatã prin domnul Gheorghe Florea, în calitate de preºedinte.
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 27/2000 ºi ale ordonanþelor de urgenþã ale
Guvernului nr. 181/2000 ºi nr. 252/2000, asociaþiile patronale ale producãtorilor de alcool ºi bãuturi alcoolice au stabilit preþurile minime la alcool ºi bãuturi alcoolice practicate
de agenþii economici, cuprinse în anexa care face parte din
prezentul protocol.
Organizaþia Patronalã
VINROM
Mihai Simpetru,
preºedinte

Art. 2. Ñ Prezentul protocol intrã în vigoare la 5 zile
dupã publicarea lui Monitorul Oficial al României, Partea I.
De la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului protocol preþurile ºi orice alte prevederi cuprinse în Protocolul
nr. 5/2000 îºi pierd valabilitatea.

Asociaþia Producãtorilor de Alcool
ºi Bãuturi Alcoolice GARANT
Romulus Dascãlu,
preºedinte

Organizaþia Patronalã
de Ramurã ROMFERMENT
Gheorghe Florea,
preºedinte
ANEXÃ

LISTA

cuprinzând preþurile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool ºi la bãuturi alcoolice, conform prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 27/2000 ºi ale ordonanþelor de urgenþã ale Guvernului nr. 181/2000 ºi nr. 252/2000
1.1. Alcool etilic rafinat Ñ preþ unic conform deciziilor nr. 7 ºi 8/2001, emise de Ministerul Finanþelor Publice
1.2. Bãuturi alcoolice obþinute pe bazã de alcool etilic rafinat ºi bãuturi alcoolice obþinute din distilate de cereale,
conform Ordinului ministrului agriculturii ºi alimentaþiei ºi al ministrului sãnãtãþii nr. 17/240/2000
a) Grupa Votcã, cu sau fãrã arome
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

b) Grupa Rom
Se va respecta definiþia stabilitã prin Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei ºi ministrului sãnãtãþii
nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o bãuturã alcoolicã distilatã obþinutã exclusiv prin fermentarea alcoolicã
a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zahãrului din trestie de zahãr.
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

c) Grupa Bãuturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fãrã adaos de arome
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

d) Grupa Whisky ºi Brandy
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

e) Grupa Gin
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

f) Grupa Lichioruri
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

g) Grupa Creme
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,5

0,7

0,75

Concentraþia
alcoolicã (%)

h) Grupa Alcool etilic îmbuteliat
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã, cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,5

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

NOTÃ:

1. Organizaþiile ºi asociaþiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preþurile minime, în funcþie de
apariþia unor noi produse ºi de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
2. În grupa Bãuturi spirtoase (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palincã, þuicã sau alte produse pe
bazã de alcool rafinat.

REPUBLICÃRI
L E G E A Nr. 47/1994*)
privind serviciile din subordinea Preºedintelui României
Art. 1. Ñ (1) Pentru exercitarea de cãtre Preºedintele
României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin
Constituþia României ºi alte legi se organizeazã ºi

funcþioneazã Administraþia prezidenþialã, instituþie publicã cu
personalitate juridicã, cu sediul în municipiul Bucureºti,
Palatul Cotroceni.

*) Republicatã în temeiul art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 47/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Preºedinþiei României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001,
aprobatã prin Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001, dându-se articolelor o
nouã numerotare ºi numerotându-se alineatele.
Legea nr. 47/1994 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.
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(2) În sensul prezentei legi, prin Administraþia
prezidenþialã se înþelege serviciile publice aflate la
dispoziþia Preºedintelui României, pentru îndeplinirea
atribuþiilor sale.
Art. 2. Ñ (1) Compartimentele ºi funcþiile din structura
Administraþiei prezidenþiale, organizarea, funcþionarea ºi
atribuþiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Administraþiei prezidenþiale, care se
aprobã de Preºedintele României.
(2) Numãrul maxim de posturi la Administraþia prezidenþialã este de 180.
Art. 3. Ñ (1) Funcþiile de conducere specifice din cadrul
Administraþiei prezidenþiale sunt urmãtoarele: consilier prezidenþial, cu rang de ministru, ºi consilier de stat, cu rang
de secretar de stat.
(2) Consilierul prezidenþial pentru apãrare ºi siguranþã
naþionalã este membru în Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii.
Art. 4. Ñ (1) Numirea sau eliberarea din funcþie a consilierilor prezidenþiali se face de cãtre Preºedintele
României.
(2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcþii ale
Administraþiei prezidenþiale se face potrivit regulamentului
prevãzut la art. 2.
Art. 5. Ñ (1) Personalul Administraþiei prezidenþiale este
alcãtuit din persoane detaºate, la cererea Preºedintelui
României, din ministere ºi alte autoritãþi publice, precum ºi
din persoane încadrate direct pe funcþiile sau posturile pe
care urmeazã sã le îndeplineascã.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1) poate fi încadrat
numai pe baza încrederii acordate de Preºedintele

României ºi cu condiþia semnãrii unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevãzut la art. 2. Retragerea
încrederii are ca efect revocarea încadrãrii, precum ºi încetarea detaºãrii, eliberarea sau destituirea din funcþie ori
desfacerea contractului de muncã, dupã caz.
(3) Prevederile alin. (1) ºi (2) se aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului de ordine ºi pazã afectat
Administraþiei prezidenþiale.
Art. 6. Ñ Administraþia prezidenþialã stabileºte relaþii de
colaborare cu autoritãþile publice ºi primeºte sprijinul acestora în vederea înfãptuirii prerogativelor ºi exercitãrii competenþelor ce revin Preºedintelui României.
Art. 7. Ñ Finanþarea cheltuielilor de funcþionare a
Administraþiei prezidenþiale se asigurã de la bugetul de stat
ºi din venituri extrabugetare, realizate, administrate ºi contabilizate, potrivit legii.
Art. 8. Ñ (1) Administraþia prezidenþialã, pe lângã sediul
sãu, poate administra ºi alte spaþii repartizate prin hotãrâri
ale Guvernului.
(2) Muzeul Naþional Cotroceni funcþioneazã în spaþiile
repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca
instituþie distinctã, subordonatã Ministerului Culturii ºi
Cultelor.
(3) Administrarea întregului complex al Palatului
Cotroceni se asigurã prin compartimentele Administraþiei
prezidenþiale.
Art. 9. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã Legea nr. 1/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
serviciilor Preºedinþiei României*), precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

*) Legea nr. 1/1990 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

RECTIFICÃRI
În hotãrârile Parlamentului României nr. 2/2001 ºi nr. 4/2001, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 8 februarie 2001, la articolul unic se face urmãtoarea
rectificare:
Ñ în loc de: Stan Ioan, deputat se va citi: Stan Ion, deputat.

«
În anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 240/2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la nr. crt. 130, la coloana ”Suprafaþã teren Ñ mp ÑÒ, în loc de: 953,00 se va citi:
493,00.
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