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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul
2001 nr. 216/2001 ºi ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului de
Interne pe anul 2001 cu suma de 200,0 miliarde lei din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pentru
finanþarea cheltuielilor materiale ºi de capital, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Cu sumele rãmase necheltuite pânã la data
de 31 decembrie 2001 se întregeºte Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2001.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei
hotãrâri în bugetul de stat pe anul 2001 ºi în bugetul
Ministerului de Interne.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 7 iunie 2001.
Nr. 529.

ANEXÃ

Ñ miliarde lei Ñ
Clasificaþia bugetarã

Capitolul 55.01 ”Ordine publicãÒ Ñ Total,
din care:
Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii
Ñ Cheltuieli de capital

Suma

170,0
Ñ
135,0
35,0

Capitolul 57.01 ”ÎnvãþãmântÒ Ñ Total,
din care:
Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii

20,0

Capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ Ñ Total,
din care:
Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii

10,0

Ñ
20,0

Ñ
10,0

TOTAL,

200,0

din care:
Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii
Ñ Cheltuieli de capital

Ñ
165,0
35,0
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APÃRÃRII NAÞIONALE

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

Nr. M.62/8 mai 2001

Nr. N.691/23 aprilie 2001

ORDIN
privind aprobarea Nomenclatorului produselor destinate asigurãrii cererilor unitãþilor militare
prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intangibile
Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
pentru aplicarea prevederilor art. 28 din Legea nr. 73/1995 privind pregãtirea economiei naþionale ºi a teritoriului
pentru apãrare ºi ale art. 39 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.290/1996 privind organizarea, coordonarea ºi controlul activitãþilor de pregãtire a economiei naþionale ºi a teritoriului pentru apãrare,
în temeiul art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi al art. 6 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 897/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã

Nomenclatorul produselor desti-

nate asigurãrii cererilor unitãþilor militare prin planul de
mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intanMinistrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu

gibile, prezentat în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
ªeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
general de brigadã Teodor Stelian Palade
ANEXÃ

NOMENCLATORUL

produselor destinate asigurãrii cererilor unitãþilor militare
prin planul de mobilizare a garnizoanei, care se constituie în stocuri intangibile
A. Alimente (29 de produse)
1. Produse de morãrit ºi panificaþie
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Denumirea

Biscuiþi
Fãinã de grâu albã
Mãlai
Paste fãinoase

U.M.

Observaþii

kg
kg
kg
kg

2. Produse vegetale conservabile
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea

Ceaiuri naturale
Fasole boabe
Orez decorticat
Ulei comestibil
Zahãr

U.M.

Observaþii

kg
kg
kg
kg
kg

3. Legume ºi fructe proaspete ºi conservabile
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Denumirea

Cartofi
Compoturi
Conserve de legume în apã

U.M.

kg
kg
kg

Observaþii
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4. Carne ºi produse din carne
Nr.
crt.

Denumirea

1.
2.
3.

Carne
Preparate din carne
Salam de Sibiu

U.M.

Observaþii

kg
kg
kg

5. Produse lactate
Nr.
crt.

Denumirea

1.
2.
3.
4.
5.

Brânzã telemea
Brânzã topitã
Caºcaval
Lapte praf
Unt de masã

U.M.

Observaþii

kg
kg
kg
kg
kg

6. Conserve
Nr.
crt.

Denumirea

1.
2.
3.
4.

Conserve din carne de porc (vitã) în suc propriu
Gem de fructe (dulceaþã)
Pastã de roºii
Pate (pastã) din carne, din ficat

U.M.

Observaþii

kg
kg
kg
kg

7. Alte produse alimentare
Nr.
crt.

Denumirea

1.
2.
3.
4.
5.

Apã mineralã (apã gazoasã)
Cafea naturalã
Miere de albine
Ouã
Sare comestibilã

U.M.

Observaþii

l
kg
kg
bucatã
kg

B. Articole de echipament ºi protecþie (14 produse)
1. Articole de echipament
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea

Chiloþi sau indispensabili
Corturi pentru 2 persoane
Lenjerie de pat
Maiouri (tricouri)
Mãnuºi
Pãturi
Pijamale
Prosoape
Pulovere
Saci de dormit
Saltele

U.M.

Observaþii

bucatã
bucatã
set
bucatã
pereche
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

2. Articole de protecþie
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Denumirea

Cizme de cauciuc
Combinezoane de protecþie
(salopetã)
Echipament complet de unicã
folosinþã pentru bloc operator

U.M.

pereche
bucatã
bucatã

Observaþii
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C. Articole de gospodãrie ºi igienã personalã (2 produse)
Nr.
crt.

1.
2.

Denumirea

Cremã pentru încãlþãminte
Detergenþi

U.M.

Observaþii

kg
kg

D. Furaje (7 produse)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea

Fân
Orz boabe
Ovãz boabe
Paie
Porumb boabe
Sare furajerã
Soia boabe

U.M.

Observaþii

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Totalul produselor incluse: 52

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
privind aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române RACR RA Ñ Regulile aerului,
Ediþia 1/2001, care stabileºte regulile generale de desfãºurare a zborurilor în spaþiul aerian naþional
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, ca autoritate de
stat în domeniul transporturilor,
în scopul armonizãrii reglementãrilor naþionale cu cele ale Organizaþiei privind Aviaþia Civilã Internaþionalã în
domeniul aviaþiei civile,
în temeiul prevederilor art. 12 lit. b), j) ºi p) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale art. 4 lit. b), f) ºi h) din
Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 130/2000,
republicatã, ale art. 3 pct. 1, 13 ºi 63 ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, precum ºi ale art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 privind
înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Reglementarea aeronauticã civilã
românã RACR RA Ñ Regulile aerului, Ediþia 1/2001,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin ºi care stabileºte regulile generale de desfãºurare
a zborurilor în spaþiul aerian naþional.
Art. 2. Ñ Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementãrii RACR RA Ñ Regulile aerului,
Ediþia 1/2001, vor fi stabilite de Regia Autonomã
”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 5. Ñ Direcþia generalã de servicii transport aerian ºi
aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei ºi Regia Autonomã ”Autoritatea
Aeronauticã Civilã RomânãÒ vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Bucureºti, 2 aprilie 2001.
Nr. 477.
*) Anexa se pune la dispoziþie celor interesaþi de cãtre Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Precizãrilor metodologice privind compensarea unor obligaþii de platã
potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) ºi (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ulterioare, ºi în baza dispoziþiilor art. 53 alin. (5) din Legea bugetului de
stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
emite prezentul ordin.
Articol unic. Ñ Se aprobã Precizãrile metodologice privind compensarea unor obligaþii de platã, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) ºi (3) din Legea bugetului de stat

pe anul 2001 nr. 216/2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001, cuprinse în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 28 mai 2001.
Nr. 896.
ANEXÃ

PRECIZÃRI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligaþii de platã potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) ºi (3)
din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Art. 1. Ñ (1) Sumele reprezentând contravaloarea în lei
a garanþiilor în cotã de 10% din valoarea utilajelor livrate
pentru Combinatul minier de îmbogãþire a minereurilor acide
cu conþinut de fier de la Krivoi Rog Ð Ucraina, reþinute prin
necreditare, se compenseazã pânã la data de 15 decembrie 2001 cu obligaþiile de platã datorate la bugetul de stat
pânã la data de 31 decembrie 2000 ºi neachitate pânã la
data compensãrii de cãtre societãþile comerciale furnizoare.
(2) Majorãrile de întârziere aferente obligaþiilor de platã
prevãzute la alin. (1), calculate pânã la data compensãrii
inclusiv, se scutesc la platã.
(3) În înþelesul prezentelor precizãri metodologice, data
compensãrii este data întocmirii procesului-verbal de compensare (pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare), iar
data stingerii obligaþiilor faþã de bugetul de stat este data
aprobãrii compensãrii de cãtre organele fiscale teritoriale la
care sunt înregistrate ca plãtitori de impozite ºi taxe
societãþile comerciale furnizoare (pct. 4 din procesul-verbal
de compensare).
Art. 2. Ñ (1) Procedura de compensare se realizeazã
de organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca
plãtitori de impozite ºi taxe societãþile comerciale furnizoare,
denumite în continuare organe fiscale competente, cu
condiþia încheierii în prealabil, conform prevederilor art. 53
alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2001
nr. 216/2001, a unei convenþii între fiecare societate comercialã furnizoare ºi Ministerul Industriei ºi Resurselor.
(2) Prin convenþie se prevede obligaþia expresã a acestor societãþi comerciale furnizoare ca, în cadrul noilor termene de punere în funcþiune a combinatului ºi în condiþiile
stabilite prin noua înþelegere care va fi perfectatã între
Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei, sã
aducã furnitura livratã, pe cheltuialã proprie, într-o nouã
garanþie care sã expire o datã cu garanþia externã.
(3) Convenþia va fi întocmitã în 3 exemplare originale,
un exemplar pentru Ministerul Industriei ºi Resurselor, un
exemplar pentru societatea comercialã furnizoare ºi un
exemplar va fi reþinut de organul fiscal competent ºi va fi
anexat la procesul-verbal de compensare.

Art. 3. Ñ În operaþiunea de compensare nu sunt
cuprinse societãþile comerciale furnizoare debitoare, aflate
în procedura de dizolvare-lichidare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ulterioare, sau în procedura de
reorganizare judiciarã ºi faliment, conform prevederilor Legii
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a
falimentului, republicatã.
Art. 4. Ñ (1) Pentru compensarea obligaþiilor datorate
bugetului de stat societãþile comerciale furnizoare, prevãzute
la art. 1 alin. (1), care au încheiat convenþia cu Ministerul
Industriei ºi Resurselor conform prevederilor art. 2, vor
întocmi în 4 exemplare procesul-verbal de compensare,
prevãzut în modelul anexat la prezentele precizãri metodologice. Sumele reprezentând valoarea garanþiilor reþinute
potrivit pct. 1 din procesul-verbal de compensare se stabilesc de societãþile comerciale furnizoare pe baza documentelor justificative proprii ºi a cursului de schimb valutar
comunicat de Banca Naþionalã a României, în vigoare la
data reþinerii garanþiilor, precum ºi la data compensãrii
acestora.
(2) Cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, însoþite de un exemplar original al convenþiei, vor fi
înaintate Ministerului Industriei ºi Resurselor, care va confirma pe propria rãspundere realitatea sumelor înscrise la
pct. 1 din procesul-verbal de compensare.
(3) Procesele-verbale de compensare, confirmate potrivit
alin. (2), însoþite de convenþie, sunt transmise de societãþile
comerciale furnizoare organului fiscal competent pentru
înscrierea obligaþiilor datorate bugetului de stat. Organul fiscal competent va verifica respectarea prevederilor art. 53
alin. (3) din Legea nr. 216/2001 ºi va înscrie la pct. 3.1 ºi
3.2 din procesul-verbal de compensare obligaþiile datorate
bugetului de stat pânã la data de 31 decembrie 2000 de
cãtre societãþile comerciale furnizoare ºi neachitate pânã la
data compensãrii, precum ºi majorãrile de întârziere aferente.
(4) Dupã efectuarea operaþiunii prevãzute la alin. (3)
organul fiscal competent va aproba compensarea obligaþiilor
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datorate bugetului de stat în limita sumei reprezentând
contravaloarea în lei a garanþiilor reþinute, prevãzute la
pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, în conformitate
cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi scutirea la platã a majorãrilor de întârziere
aferente obligaþiilor datorate la bugetul de stat, compensate.
(5) Dupã aprobarea proceselor-verbale de compensare
organul fiscal competent va reþine un exemplar împreunã
cu exemplarul original al convenþiei, pentru operarea în evidenþa pe plãtitori a stingerii obligaþiilor datorate bugetului
de stat de societãþile comerciale furnizoare, iar celelalte
exemplare ale procesului-verbal de compensare se transmit
dupã cum urmeazã:
a) un exemplar societãþii comerciale furnizoare, pentru
operarea în evidenþa contabilã a stingerii obligaþiilor cãtre
bugetul de stat;
b) un exemplar Ministerului Industriei ºi Resurselor, pentru informarea asupra rezultatelor compensãrii garanþiilor
reþinute;
c) un exemplar direcþiei generale a finanþelor publice
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, serviciul buget,
în vederea preluãrii ºi prelucrãrii datelor.
Art. 5. Ñ Direcþia generalã a finanþelor publice
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, va transmite
informaþiile Ministerului Finanþelor Publice Ñ Direcþia generalã pentru tehnologia informaþiei pânã în ultima zi a
fiecãrei luni în care s-a efectuat compensarea, pentru
situaþiile primite pânã la data de 25 a lunii respective, în
conformitate cu instrucþiunile transmise de aceastã direcþie.

Art. 6. Ñ În cazul în care societãþile comerciale furnizoare care au beneficiat de compensarea obligaþiilor bugetare conform art. 1 alin. (1) nu îºi îndeplinesc obligaþiile
asumate în convenþia încheiatã cu Ministerul Industriei ºi
Resurselor, acestea vor restitui contravaloarea garanþiilor
compensate, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naþionalã a României, în vigoare la data
restituirii garanþiei. Aceste sume constituie venituri la bugetul
de stat ºi vor fi recuperate de organele fiscale competente
în baza convenþiei care constituie titlu executoriu.
Art. 7. Ñ Majorãrile de întârziere aferente obligaþiilor
bugetare compensate, stabilite de organele fiscale
competente, se înregistreazã în evidenþa pe plãtitori ºi se
scutesc la platã conform prevederilor art. 53 alin. (1) din
Legea nr. 216/2001, iar la nivelul societãþilor comerciale furnizoare se reflectã în contul de ordine ºi evidenþã 8038
”Alte valori în afara bilanþuluiÒ analitic distinct.
Art. 8. Ñ Societãþile comerciale furnizoare, pe baza proceselor-verbale de compensare aprobate de organele în
drept, vor înregistra în contabilitate operaþiunile de compensare a obligaþiilor datorate bugetului de stat cu sumele
reþinute cu titlu de garanþii, potrivit prevederilor art. 53
alin. (1), (2) ºi (3) din Legea nr. 216/2001, dupã cum
urmeazã:
%
= 267 ”Creanþe imobilizateÒ
441 ”Impozitul pe profitÒ
Ñ cu sumele compensate
4423 ”T.V.A. de platãÒ
prevãzute la pct. 4.1 din
444 ”Impozitul pe salariiÒ
procesul-verbal de com446 ”Alte impozite, taxe
pensare
ºi vãrsãminte asimilateÒ
447 ”Fonduri speciale Ñ
taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ
448 ”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul statuluiÒ
MODEL

Societatea Comercialã.........................
Sediul...................................................
Codul fiscal..........................................

PROCES-VERBAL

nr. ......../.........2001
de compensare a garanþiilor reþinute în cotã de 10% din valoarea utilajelor livrate
la Combinatul minier de îmbogãþire a minereurilor acide cu conþinut de fier
de la Krivoi Rog Ñ Ucraina cu obligaþiile de platã datorate la bugetul de stat, în conformitate cu
prevederile art. 53 alin. (1), (2) ºi (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Numãrul
rândului

Explicaþii

1. Date privind garanþiile reþinute
1.1. Suma în lei a garanþiilor de 10% la data reþinerii*), prin necreditare,
reprezentând ........... dolari S.U.A. (la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Naþionalã a României, în vigoare la data reþinerii)
1.2. Suma în lei a garanþiilor reþinute, rãmasã necompensatã la data de
31 decembrie 2000, reprezentând ............ dolari S.U.A. (la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naþionalã a României, în vigoare la data compensãrii)
Director,
L.S./data

Suma
(lei)

01

......................

02

......................

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

*) Prin data reþinerii se înþelege data înregistrãrii în extrasul de cont bancar a sumei în lei reprezentând 90% din
valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogãþire a minereurilor acide cu conþinut de fier de la Krivoi RogÑ
Ucraina

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 310/11.VI.2001
Numãrul
rândului

Explicaþii

Suma
(lei)

2. Ministerul Industriei ºi Resurselor
Confirmãm pe propria rãspundere realitatea sumelor prevãzute la pct. 1
Director,
L.S./data
3. Organul fiscal teritorial
3.1. Obligaþii datorate bugetului de stat la data de 31 decembrie 2000, în
sumã totalã de ..............................
din care:
a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agenþii economici
b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului de stat pentru anul
1999) ........................................
c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........................................
d) 06.01.04. Impozit pe veniturile din dividende ................................
e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .....................
f) 08.01.07. Contribuþia agenþilor economici pentru învãþãmântul de stat .....
g) 08.01.09. Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu
handicap ...................
h) 13.01. Taxa pe valoarea adãugatã ........................................
i) 14.01. Accize ........................................
j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospecþiuni, explorare ºi exploatare a
resurselor minerale ........................................
k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii ºi din publicitatea lor ........................................
l) 17.01.24. Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturale ......
m) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevenþe) ........................................
3.2. Majorãri de întârziere aferente obligaþiilor datorate bugetului de stat la
data de 31 decembrie 2000, calculate pânã la data aprobãrii procesului-verbal de compensare,
din care:
Ñ Impozit pe profit
Ñ Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului de stat pentru anul 1999)
Ñ Impozit pe veniturile din salarii
Ñ Impozit pe dividende de la societãþile comerciale
Ñ Contribuþia agenþilor economici pentru învãþãmântul de stat
Ñ Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu handicap
Ñ Taxa pe valoarea adãugatã
Ñ Accize
Ñ Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturale
Ñ Taxa pe activitatea de prospecþiuni, explorare ºi exploatare a
resurselor minerale
Ñ Taxa asupra unor activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii ºi din publicitatea lor
Ñ Venituri din concesiuni (redevenþe)
Director,
L.S./data

03

......................

04

......................

05
06
07
08
09

......................
......................
......................
......................
......................

10
11
12

......................
......................
......................

13

......................

14
15
16

......................
......................
......................

17
18
19
20
21
22
23
24
25

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

26
27
28

......................
......................
......................

29

......................

30

......................

31
32
33
34
35
36
37
38

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

39

......................

40

......................

ªef serviciu,

4. În baza art. 53 alin. (1), (2) ºi (3) din Legea bugetului de stat pe anul
2001 nr. 216/2001
4.1. se sting prin compensare obligaþii datorate bugetului de stat
în valoare totalã
din care:
a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agenþii economici .................................
b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului de stat pentru anul
1999) .......................................
c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii
d) 06.01.04. Impozit pe veniturile din dividende
e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societãþile comerciale
f) 08.01.07. Contribuþia agenþilor economici pentru învãþãmântul de stat
g) 08.01.09. Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu handicap
h) 13.01. Taxa pe valoarea adãugatã
i) 14.01. Accize
j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospecþiuni, explorare ºi exploatare a
resurselor minerale
k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii ºi din publicitatea lor
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Numãrul
rândului

Explicaþii

l) 17.01.24. Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturale
m) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevenþe)
4.2. se scutesc la platã majorãrile de întârziere în sumã totalã de
din care aferente:
Ñ Impozit pe profit
Ñ Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului de stat pentru anul 1999)
Ñ Impozit pe veniturile din salarii
Ñ Impozit pe dividende
Ñ Impozit pe dividende de la societãþile comerciale
Ñ Contribuþia agenþilor economici pentru învãþãmântul de stat
Ñ Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu handicap
Ñ Taxa pe valoarea adãugatã
Ñ Accize
Ñ Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturale
Ñ Taxa pe activitatea de prospecþiuni, explorare ºi exploatare a resurselor
minerale
Ñ Taxa asupra unor activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii ºi din publicitatea lor
Ñ Venituri din concesiuni (redevenþe)

Suma
(lei)

41
42
43

......................
......................
......................

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

54
55
56

......................
......................
......................

Aprobat compensarea
Director,
L.S./data

ªef serviciu,

5. Suma garanþiilor reþinute în cotã de 10%, rãmase necompensate
(pct. 1.2Ñpct. 4.1)
Director,
L.S.

ªef serviciu,

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de platã,
datoratã de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicitã compensarea,
în limita diferenþei de T.V.A. rãmase dupã aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi având în vedere dispoziþiile art. 22 lit.b) 2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind modalitatea de
stingere a T.V.A. de platã, datoratã de furnizorii de
bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicitã
compensarea, în limita diferenþei de T.V.A. rãmase dupã
aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea

adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cuprinse în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 28 mai 2001.
Nr. 897.
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ANEXÃ

INSTRUCÞIUNI
privind modalitatea de stingere a T.V.A. de platã, datoratã de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului
care solicitã compensarea, în limita diferenþei de T.V.A. rãmase dupã aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã
1. Agenþii economici care solicitã compensarea T.V.A.
de rambursat cu T.V.A. datoratã bugetului de stat de cãtre
furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii ai acestora,
rezultatã din facturile fiscale aferente bunurilor livrate ºi/sau
serviciilor prestate, neachitate pânã la data efectuãrii controlului, vor depune o datã cu cererea de compensare,
prevãzutã în modelul prezentat în anexa la Normele de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000
privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 401/2000, cu modificãrile ulterioare,
ºi o situaþie centralizatoare care va cuprinde:
Ñ denumirea completã a furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii (fãrã prescurtãri);
Ñ codul fiscal al acestora;
Ñ sediul social;
Ñ numãrul ºi data fiecãrei facturi fiscale, valoarea
totalã a acestora, din care T.V.A. aferentã;
Ñ suma totalã a T.V.A. rezultate din facturile fiscale
aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate de furnizorii de
bunuri/prestatorii de servicii, neachitate pânã la data depunerii cererii de compensare.
2. În termen de 15 zile de la data înregistrãrii cererii de
compensare organul teritorial al Ministerului Finanþelor
Publice în evidenþa cãruia se aflã înregistrat contribuabilul
care a solicitat compensarea va proceda la verificarea ºi la
stabilirea, conform legii, a T.V.A. de rambursat ce urmeazã
sã fie compensatã ºi, dupã încheierea actului de verificare,
în baza situaþiei privind furnizorii de bunuri/prestatorii de
servicii neachitaþi, anexatã de agentul economic la cererea
de compensare, va solicita imediat prin fax organelor
fiscale în evidenþa cãrora se aflã înregistraþi furnizorii de
bunuri/prestatorii de servicii respectivi sumele reprezentând
T.V.A. de platã, datoratã de aceºtia pânã în momentul
respectiv.
3. Organele fiscale în evidenþa cãrora se aflã înregistraþi
furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, în baza deconturilor de T.V.A. depuse ºi a evidenþei contabile prezentate de
aceºtia, vor întocmi o notã de constatare ºi vor comunica,
în cel mult 3 zile de la data primirii solicitãrii, organului fiscal în evidenþa cãruia se aflã înregistrat contribuabilul care
a solicitat compensarea sumele reprezentând T.V.A. de
platã, datoratã de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii,
în ordinea vechimii acestora.
4. În cazul în care furnizorul de bunuri/prestatorul de
servicii nu are T.V.A. de platã, datoratã, comunicarea se
va face în acest sens.
5. În situaþia în care contribuabilul care a solicitat compensarea are sediul în raza aceluiaºi organ fiscal cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, operaþiunea de
compensare va fi efectuatã dupã finalizarea actului de verificare în termenul prevãzut la pct. 2, pe baza procesuluiverbal de compensare.
6. Verificarea corectitudinii T.V.A. de platã, evidenþiatã
de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii în deconturile
de T.V.A., ºi stabilirea eventualelor diferenþe se vor efectua ºi se vor consemna ulterior, de cãtre organele fiscale
competente, în acte de verificare ºi control.
7. Dupã primirea situaþiei fiecãrui furnizor de bunuri/
prestator de servicii organul fiscal în evidenþa cãruia se aflã
înregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va
decide, în limita sumei T.V.A. de compensat a acestuia,
actualizatã, conform actului de verificare încheiat ºi în

funcþie de vechimea T.V.A. de platã, datoratã de furnizorii
de bunuri/prestatorii de servicii, care sunt cei care vor
beneficia de compensarea prevãzutã la lit. b)2 a art. 22 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000.
8. În condiþiile în care existã 2 sau mai mulþi furnizori
de bunuri/prestatori de servicii cu aceeaºi vechime a T.V.A.
de platã, în limita aceleiaºi sume, se va alege furnizorul de
bunuri/prestatorul de servicii care are T.V.A. de platã în
cuantumul cel mai mare.
9. Organele fiscale care au primit cererea de compensare aprobã compensarea, în limita T.V.A. rezultate din facturile furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, dar nu
mai mult decât T.V.A. de platã, datoratã bugetului de stat,
reflectatã în contul 4423 ”T.V.A. de platãÒ în evidenþa furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii ºi pentru care s-a
primit confirmare de la organele fiscale teritoriale în evidenþa cãrora se aflã înregistraþi ca plãtitori furnizorii de
bunuri/prestatorii de servicii.
10. Decizia organului fiscal în evidenþa cãruia se aflã
înregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va fi
imediatã, finalizarea operaþiunilor de compensare
menþionate mai sus consemnându-se într-un proces-verbal
de compensare, conform modelului anexat la prezentele
instrucþiuni, întocmit de organul fiscal în evidenþa cãruia se
aflã înregistrat ca plãtitor contribuabilul care a solicitat compensarea.
11. În situaþia în care contribuabilul care a solicitat
compensarea nu are sediul fiscal în raza aceluiaºi organ
fiscal la care se aflã înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, procesul-verbal de compensare se va
întocmi pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii în 5 exemplare, care apoi vor fi transmise prin poºtã
organului fiscal la care acesta este înregistrat ca plãtitor, în
vederea avizãrii ºi semnãrii lor. Acest organ fiscal va reþine
douã exemplare, unul pentru evidenþa pe plãtitori Ñ
persoane juridice Ñ ºi unul pentru a fi înaintat furnizorului
de bunuri/prestatorului de servicii, care va semna pentru
luare la cunoºtinþã pe exemplarul organului fiscal, iar pe
celelalte 3 exemplare le va restitui prin poºtã organului
fiscal emitent.
12. Din cele 3 exemplare unul va fi reþinut de organul
fiscal pentru evidenþa pe plãtitori Ñ persoane juridice Ñ,
unul va fi transmis contribuabilului care a solicitat compensarea, pe baza semnãturii pentru luare la cunoºtinþã, ultimul exemplar fiind înaintat trezoreriei statului în raza cãruia
îºi are sediul agentul economic care a solicitat compensarea. În baza acestui exemplar, trezoreria respectivã
întocmeºte documentul de platã pentru virarea sumei la trezoreria de care aparþine furnizorul de bunuri/prestatorul de
servicii care a beneficiat de compensarea obligaþiei datorate
bugetului de stat, reprezentând T.V.A. de platã.
13. Pe baza procesului-verbal de compensare unitãþile
trezoreriei statului vor înregistra T.V.A. compensatã în conturile de venituri ale bugetului de stat corespunzãtoare,
astfel:
Ñ în situaþia în care agentul economic care a solicitat
compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal în raza
aceleiaºi unitãþi a trezoreriei statului cu furnizorul de
bunuri/prestatorul de servicii cu care a intrat în proces de
compensare, operaþiunea se efectueazã pe bazã de notã
contabilã, în care contul 20.13.01.02 ”Taxa pe valoarea
adãugatã restituitãÒ (analitic cod fiscal contribuabil
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beneficiar) se debiteazã prin creditul contului 20.13.01.01
”Taxa pe valoarea adãugatã încasatãÒ (analitic cod fiscal
furnizor de bunuri/prestator de servicii);
Ñ în situaþia în care agentul economic care solicitã
compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal în altã
localitate decât cea a furnizorului de bunuri/prestatorului de
servicii cu care intrã în proces de compensare, operaþiunea
de compensare se efectueazã pe bazã de ordin de platã
pentru trezoreria statului, întocmit distinct pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii.
14. În cazul în care contribuabilul care a solicitat compensarea ºi furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii al
acestuia au sediul în raza aceluiaºi organ fiscal, procesulverbal de compensare se întocmeºte în 4 exemplare, din
care un exemplar rãmâne la organul fiscal pentru evidenþa
pe plãtitori Ñ persoane juridice Ñ, câte un exemplar se
transmite sub semnãturã contribuabilului ºi, respectiv, furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, iar un exemplar
se transmite unitãþii trezoreriei statului.
15. Pe baza ordinului de platã pentru trezoreria statului
suma compensatã se vireazã din contul 20.13.01.02 ”Taxa
pe valoarea adãugatã restituitãÒ (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) în contul 20.13.01.01 ”Taxa pe valoarea
adãugatã încasatãÒ (analitic cod fiscal furnizor de
bunuri/prestator de servicii), în rubrica ”Obiectul plãþiiÒ, precizându-se în mod obligatoriu ”Compensarea conform
art. 22 lit. b)2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 17/2000, între Societatea Comercialã ..............................
ºi Societatea Comercialã .................................Ò.
16. În evidenþa pe plãtitori Ñ persoane juridice Ñ data
compensãrii obligaþiilor reprezentând T.V.A. de platã, dato-
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ratã de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, efectuatã
în conformitate cu prevederile art. 22 lit. b)2 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000, este data aprobãrii
procesului-verbal de compensare de cãtre organul fiscal în
evidenþa cãruia se aflã înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.
17. Suma compensatã se va înscrie în decontul de
T.V.A. aferent lunii în care a fost aprobat procesul-verbal
de compensare de cãtre organul fiscal în evidenþa cãruia
se aflã înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii
care a beneficiat de compensarea T.V.A. de platã, datoratã.
18. Calculul majorãrilor de întârziere aferente T.V.A. de
platã, datoratã de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, se va face din ziua imediat urmãtoare expirãrii termenului legal de platã a acesteia ºi pânã la data compensãrii
obligaþiei de platã, respectiv pânã la data aprobãrii procesului-verbal de compensare de cãtre organul fiscal în raza
cãruia se aflã înregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de
servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de platã,
datoratã.
19. Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de compensare se face astfel:
a) la contribuabilul care a solicitat compensarea:
401 ”FurnizoriÒ = 4424 ”T.V.A. de rambursatÒ
cu suma reprezentând T.V.A. de rambursat compensatã;
b) la furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a
beneficiat de compensare:
4423 ”T.V.A. de platãÒ = 411 ”ClienþiÒ
cu suma reprezentând T.V.A. de platã compensatã.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Direcþia generalã a finanþelor publice
a judeþului ...........................................*)
PROCES-VERBAL DE COMPENSARE

nr. .................... data ..............................
În baza prevederilor art. 22 lit. b) 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 17/2000
privind taxa pe valoarea adãugatã,
având în vedere cã .....................................................**) solicitã, conform cererii nr. ........... din
data de ........................................, compensarea T.V.A. de rambursat, aferentã lunii ........................../
anul ..............., în sumã de ........................................, cu obligaþiile reprezentând T.V.A. de platã,
datoratã de ........................................***), în baza actelor de verificare nr. ..................................... ºi
nr. ................................****), se aprobã compensarea T.V.A. de platã, datoratã, în sumã totalã de
........................................, pe lunile:
........................................ anul ......... în sumã de .........................................;
........................................ anul ......... în sumã de .........................................;
........................................ anul ......... în sumã de ........................................ .
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .......... exemplare, din care: ........................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
Se aprobã
Director,
..........................
L.S.

Se aprobã.
Director
....................................................
L.S./Data ...........................*****)

(Conducãtorul organului fiscal al
contribuabilului care a solicitat compensarea)

(Conducãtorul organului fiscal al
furnizorului care a beneficiat de compensare)

Se vor menþiona:
*****) organul fiscal al contribuabilului care a solicitat compensarea
*****) contribuabilul care a solicitat compensarea, codul fiscal, sediul
*****) furnizorul care a beneficiat de compensare, codul fiscal, sediul
*****) actele de verificare încheiate de cele douã organe fiscale
*****) data stingerii din evidenþa pe plãtitori a obligaþiilor reprezentând T.V.A. de platã, datoratã de furnizorul de
bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie cod 1047
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul
Finanþelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului,
începând cu data de 12 iunie 2001.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor publice emite prezentul ordin.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 6

Forma ºi codul emisiunii

Data scadenþei

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1047.

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 7

Data emisiunii

Închiderea emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãnci ºi la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni pe o perioadã de 90 de zile, cu subscripþie
în zilele de 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 ºi
29 iunie 2001. Termenul de rãscumpãrare a certificatelor
de trezorerie este în zilele de 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
20, 24, 25, 26 ºi 27 septembrie 2001.

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc la data de
29 iunie 2001, ora 14,00.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei ºi
100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor
de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie este de 39% pe an, pentru o
perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:
D =

VN x 39 x 90

,

360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate
de trezorerie cu dobândã pentru populaþie la aceeaºi unitate a trezoreriei statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie unitãþile trezoreriei
statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie
pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se
efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie pentru rãscumpãrare ºi înaintea
datei de rãscumpãrare, situaþie în care pentru perioada de
subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii sumei ºi
pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv se
acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la trezoreria statului.
Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de
12 iunie 2001, de 39% pe an. Ele se rãscumpãrã de cãtre
trezoreria statului în ziua prezentãrii acestora la ghiºeele
trezoreriei statului, astfel:
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a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadenþei (titularul
se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în
depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate
astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere de
10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã astfel:
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Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului
exclusiv, se plãteºte dobânda, calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen, asupra sumei rezultate din
valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populaþie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu sunt
supuse impozitãrii.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 8 iunie 2001.
Nr. 1.023.

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului Naþional al Audiovizualului
Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992 ºi al Deciziei Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 228/2000 privind
alegerea preºedintelui Consiliului Naþional al Audiovizualului,
în baza Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului Naþional al Audiovizualului, aprobat prin Decizia
preºedintelui Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 6/2000,
în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
în baza hotãrârii Consiliului Naþional al Audiovizualului, consemnatã în procesul-verbal al ºedinþei din data de
29 mai 2001, referitoare la structura organizatoricã,
emite prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Începând cu data de 1 iunie 2001 se aprobã
structura organizatoricã a Consiliului Naþional al
Audiovizualului, conform anexei.
Art. 2. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Consiliului Naþional al Audiovizualului, aprobat prin Decizia
preºedintelui Consiliului Naþional al Audiovizualului

nr. 6/2000, se va reactualiza în conformitate cu structura
organizatoricã aprobatã.
Art. 3. Ñ Serviciul organizare personal, salarizare,
învãþãmânt ºi celelalte direcþii ºi compartimente din cadrul
Consiliului Naþional al Audiovizualului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

ªERBAN MADGEARU
Bucureºti, 29 mai 2001.
Nr. 84.
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ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind stabilirea condiþiilor de acordare a licenþei provizorii în sectorul gazelor naturale
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale Ñ ANRGN,
în temeiul prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãþilor din
sectorul gazelor naturale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale Ñ ANRGN, cu modificãrile ulterioare,
emite prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Licenþa provizorie este actul tehnic ºi juridic
emis de ANRGN, care conferã titularului, persoanã juridicã
românã sau strãinã, dreptul de a participa la o licitaþie
publicã, în vederea obþinerii concesiunii serviciilor de
distribuþie ºi/sau a bunurilor aferente.
Art. 2. Ñ Pentru acordarea licenþei provizorii prevãzute
la art. 1 solicitantul este obligat sã prezinte urmãtoarele
documente:
a) actul constitutiv al societãþii comerciale, în copie legalizatã;
b) certificatul de înmatriculare a societãþii comerciale la
oficiul registrului comerþului, în copie legalizatã;
c) date privind situaþia financiarã a solicitantului, conform
anexei care face parte integrantã din prezenta decizie;
d) informaþii privind localitatea Ñ comunã, oraº Ñ, precum ºi data la care are loc licitaþia publicã pentru care se
solicitã licenþa provizorie;
e) caietul de sarcini, inclusiv modelul acordului de
concesiune.

Art. 3. Ñ (1) Licenþa provizorie acordatã de ANRGN
este valabilã pânã la data adjudecãrii obiectului licitaþiei
publice pentru care a fost emisã.
(2) Dupã adjudecarea concesiunii câºtigãtorul licitaþiei
publice se va adresa ANRGN în vederea obþinerii licenþei
de distribuþie ºi a autorizaþiilor corelative prevãzute în
Regulamentul pentru acordarea autorizaþiilor ºi licenþelor în
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 784/2000.
Art. 4. Ñ Eliberarea licenþei provizorii se realizeazã în
condiþiile stabilite în Instrucþiunile privind regimul eliberãrii
documentelor, aprobate prin Decizia preºedintelui ANRGN
nr. 51 din 17 ianuarie 2001.
Art. 5. Ñ Departamentul licenþieri, autorizãri, reglementãri tehnice, Departamentul preþuri, tarife, reglementãri
comerciale ºi protecþia consumatorilor, precum ºi Serviciul
legislaþie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii.
Art. 6. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Gheorghe Radu
Bucureºti, 4 iunie 2001.
Nr. 114.
ANEXÃ
DATE

privind situaþia financiarã
Solicitantul ..............................................................................................
(denumirea)

Certificãm exactitatea datelor (Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului)
A. Indicatori privind evoluþia bonitãþii financiare:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Indicatorii de bonitate, calculaþi conform bilanþurilor anuale
ºi raportãrilor semestriale

Date de referinþã

Denumirea

Simbolul

U.M.

Lichiditatea globalã
Solvabilitatea patrimonialã
Rata profitului brut
Viteza de rotaþie a fondului de rulment

Lg
Sp
Rpb
VR

%
%
%
cicluri/an

1999

30 iunie
2000

31 decembrie
2000

Lichiditatea globalã = active circulante/datorii curente x 100%, din care:
Ñ active circulante = stocuri + alte active circulante;
Ñ datorii curente (în termen de pânã la un an) = furnizori ºi conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt +
salarii + impozite ºi taxe.
Solvabilitatea patrimonialã = capitaluri proprii/total pasiv, mai puþin clienþi creditori ºi conturi de regularizare ºi asimilate x 100%.
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Rata profitului brut = rezultatul brut (profit) al exerciþiului financiar/cifra de afaceri x 100%.
Viteza de rotaþie a fondului de rulment = viteza de rotaþie anualã a fondului de rulment, calculatã pe baza datelor
din bilanþul contabil din anul precedent, care reprezintã raportul dintre veniturile din exploatare ºi fondul de rulment aferent exerciþiului financiar (cicluri/an).
B. Indicatori privind capacitatea financiarã a solicitantului,
calculaþi la data de...................
1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei).............,
din care:
1.1. Active circulante Ñ TOTAL (milioane lei) ..........
2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) ..............,
din care:
2.1. Obligaþii Ñ TOTAL (milioane lei) ......................
3. Fond de rulment (rd. 1.1 Ñ rd. 2.1) Ñ TOTAL (milioane lei) .....................................
4. Depozite bancare Ñ TOTAL (milioane lei) .............
5. Linie de credite deschise Ñ TOTAL (milioane lei) .....................
6. Credite bancare (neconsumate) Ñ TOTAL (milioane lei) ......................
7. Venituri din exploatare Ñ TOTAL (milioane lei) .............................
8. Viteza de rotaþie a fondului de rulment (VR) ...........

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

Director economic,
................................................

NOTÃ:
1. Pentru capacitãþile nou-înfiinþate informaþiile privind situaþia financiarã pot fi prezentate de investitori.
2. Pentru investitorii strãini informaþiile privind situaþia financiarã pot fi prezentate de compania mamã din
strãinãtate, în numele companiei fiice din România, în mãsura în care se face dovada preluãrii în mod indubitabil a
tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informaþiile vor fi prezentate în limba românã, în traducere legalizatã la un
birou notarial din România. ANRGN va lua în considerare orice tip de informaþii referitoare la viabilitatea financiarã a
proiectului supus autorizãrii.
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