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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea structurii, indicatorilor ºi fondurilor aferente programelor
care se experimenteazã ºi se finanþeazã din bugetul Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei în anul 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 55 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã structura, indicatorii ºi fondurile aferente
programelor care se experimenteazã de Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei în anul 2001, prevãzute în anexele nr. 1Ñ14.
Art. 2. Ñ Finanþarea bugetelor pe programele prevãzute
în anexele nr. 1Ñ14 se va face din bugetul Ministerului

Dezvoltãrii ºi Prognozei pe anul 2001, capitolul 69.01 ”Alte
acþiuni economiceÒ.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ14 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 759.

Contrasemneazã:
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 480/21.VIII.2001
ANEXA Nr. 1

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului privind restructurarea industrialã ºi dezvoltarea resurselor umane
Scop:
Reducerea deficitului de dezvoltare regionalã ºi încurajarea reechilibrãrii economice prin
soluþii alternative în cele 8 regiuni de dezvoltare regionalã
Obiective:
Ñ completarea resurselor financiare ºi a capitalului de lucru ale întreprinzãtorilor privaþi;
Ñ reducerea ºomajului în rândul tinerilor, precum ºi a ºomajului de lungã duratã;
Ñ îmbunãtãþirea calitãþii ºi diversificarea serviciilor prestate;
Ñ valorificarea resurselor materiale ºi umane locale;
Ñ creºterea competitivitãþii produselor autohtone.
Program:
Restructurarea industrialã ºi dezvoltarea resurselor umane
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
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Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã trei tipuri de proiecte:
Ñ iniþiative locale de dezvoltare;
Ñ turism;
Ñ dezvoltarea resurselor umane.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ administraþia publicã localã;
Ñ organizaþii neguvernamentale;
Ñ agenþi economici cu capital privat;
Ñ ºcoli;
Ñ universitãþi.
¥ Implementarea programului se desfãºoarã prin agenþiile pentru dezvoltare regionalã.
ANEXA Nr. 2

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Sprijinirea investiþiilorÒ
Scop:
Reducerea deficitului de dezvoltare a zonelor defavorizate prin sprijinirea începerii, dezvoltãrii
sau a finalizãrii unor investiþii productive mari
Obiective:
Ñ atragerea unor mari investitori, societãþi comerciale cu capital privat integral românesc, prin sprijinirea începerii, dezvoltãrii sau a finalizãrii unor investiþii productive mari în 6 zone defavorizate-pilot;
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice în cadrul zonelor defavorizate;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã care sã le înlocuiascã pe cele care se importã;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã pentru export, precum ºi promovarea
mãrcilor româneºti;
Ñ dezvoltarea ºi înnoirea tehnologiilor ºi a proceselor de fabricaþie în zonele defavorizate;
Ñ crearea de noi locuri de muncã;
Ñ îmbunãtãþirea indicatorilor de performanþã economicã a acestor zone.
Program:
Sprijinirea investiþiilor
Indicatori:
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Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul a fost aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea
Programului special pentru zonele defavorizate ”Sprijinirea investiþiilorÒ.
¥ Programul continuã finanþarea activitãþilor care se încadreazã în CAEN Ñ Secþiunea E Ñ Industria
prelucrãtoare, cu excepþiile: Grupele 152, 159, 160, 221, 222, 223, Clasele 1552, 2461 ºi 2512.
¥ Beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat integral românesc, care desfãºoarã o activitate economicã sau care doresc sã demareze o investiþie nouã în cadrul unei zone defavorizate.
¥ Implementarea programului se desfãºoarã prin agenþiile pentru dezvoltare regionalã.
ANEXA Nr. 3

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea regiunii Nord-EstÒ
Scop:
Ñ Regiunea Nord-Est are cel mai scãzut nivel al produsului intern brut pe locuitor în comparaþie cu celelalte ºapte regiuni de dezvoltare din România
Ñ Sprijinirea dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea, ca acþiune
esenþialã în cadrul coordonatelor politicii bugetare
Ñ Preîntâmpinarea apariþiei unor zone-problemã în cadrul mãsurilor de dezvoltare regionalã
Obiective:
Ñ accelerarea dezvoltãrii economice prin mãrirea fluxului de capital investiþional în zonele cu
probleme socioeconomice;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
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Ñ sprijinirea dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat, integral românesc;
Ñ creºterea rolului sectorului privat în economie prin:
¥ sporirea accesului întreprinderilor private la servicii financiare;
¥ creºterea indicilor de utilizare a resurselor;
¥ creºterea veniturilor fiscale la bugetul de stat;
¥ realizarea unui excedent al balanþei comerciale;
¥ facilitarea accesului în Uniunea Europeanã prin creºterea capacitãþii economiei de a face
faþã concurenþei.
Obiective indirecte:

¥ eficientizarea utilizãrii materiilor prime produse în România;
¥ creºterea utilizãrii infrastructurii de bazã Ñ transporturi, telecomunicaþii ºi informaþii, energie,
sãnãtate.
Program: Dezvoltarea regiunii Nord-Est*)
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul pentru dezvoltare regionalã al regiunii Nord-Est.
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Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 4

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului HunedoaraÒ
Scop:
Ñ Schimbãrile socioeconomice din sectorul industrial, declinul zonelor miniere ºi existenþa
zonelor urbane în dificultate din judeþul Hunedoara au condus la reducerea semnificativã a locurilor de muncã, la degradarea continuã a condiþiilor de viaþã ºi a cadrului natural
Ñ Sprijinirea dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea, ca acþiune
esenþialã în cadrul coordonatelor politicii bugetare
Ñ Preîntâmpinarea apariþiei unor zone-problemã în cadrul mãsurilor de dezvoltare regionalã
Obiective:
Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ diversificarea activitãþilor economice ºi diminuarea caracterului monoindustrial al unor arii
din cadrul judeþului;
Ñ creºterea volumului investiþiilor private;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
Ñ sprijinirea societãþilor comerciale cu capital privat, integral românesc.
Program: Dezvoltarea judeþului Hunedoara*)
Indicatori:

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul Judeþean Hunedoara.
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Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 5

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului AlbaÒ
Scop:
Ñ Schimbãrile socioeconomice din sectorul industrial, restrângerea activitãþii din sectorul
minier, însoþitã de disponibilizãri masive de personal, posibilitãþile restrânse de absorbþie a personalului disponibilizat de cãtre alte sectoare de activitate, în special de cãtre agriculturã, au condus
la degradarea continuã a condiþiilor de viaþã
Ñ Sprijinirea dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea, ca acþiune
esenþialã în cadrul coordonatelor politicii bugetare
Ñ Preîntâmpinarea apariþiei unor zone-problemã în cadrul mãsurilor de dezvoltare regionalã
Obiective:
În cadrul judeþului Alba programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice;
Ñ creºterea volumului investiþiilor private;
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Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
Ñ sprijinirea dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat integral românesc.
Program:
Dezvoltarea judeþului Alba*)
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul Judeþean Alba.
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Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, cu excepþia
autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei
pentru fiecare proiect.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 6

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului TulceaÒ
Scop:
Ñ Schimbãrile socioeconomice din sectorul industrial, existenþa zonelor urbane ºi rurale în
dificultate datoritã izolãrii, precum ºi declinul activitãþilor de pescuit ºi de prelucrare a peºtelui au
condus la reducerea semnificativã a locurilor de muncã, la degradarea continuã a condiþiilor de
viaþã ºi a cadrului natural
Ñ Sprijinirea dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea, ca acþiune
esenþialã în cadrul coordonatelor politicii bugetare
Ñ Preîntâmpinarea apariþiei unor zone-problemã în cadrul mãsurilor de dezvoltare regionalã.
Obiective:
În cadrul judeþului Tulcea programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ diversificarea ºi dezvoltarea activitãþilor economice;
Ñ înfiinþarea de noi structuri turistice ºi modernizarea celor existente;
Ñ facilitarea accesului în zonele turistice;
Ñ creºterea volumului investiþiilor private;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
Ñ sprijinirea dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat, integral românesc.
Program:
Dezvoltarea judeþului Tulcea*)
Indicatori:

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul Judeþean Tulcea.
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Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 7

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului GiurgiuÒ
Scop:
Ñ Schimbãrile socioeconomice din sectorul industrial al municipiului Giurgiu au condus la reducerea semnificativã a locurilor de muncã, influenþând negativ condiþiile de viaþã ale întregului judeþ
Ñ Sprijinirea dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea, ca acþiune
esenþialã în cadrul coordonatelor politicii bugetare
Ñ Preîntâmpinarea apariþiei unor zone-problemã în cadrul mãsurilor de dezvoltare regionalã
Obiective:
În cadrul judeþului Giurgiu programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice;
Ñ creºterea volumului investiþiilor private;
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Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
Ñ sprijinirea dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat, integral românesc.
Program: Dezvoltarea judeþului Giurgiu*)
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul Judeþean Giurgiu.
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Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 8

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului Caraº-SeverinÒ
Scop:
Ñ Declinul sectorului industrial a determinat schimbãri socioeconomice care au condus la
reducerea semnificativã a locurilor de muncã ºi la degradarea continuã a condiþiilor de viaþã din
judeþul Caraº-Severin
Ñ Sprijinirea dezvoltãrii economice a unor judeþe cu o situaþie deosebit de grea, ca acþiune
esenþialã în cadrul coordonatelor politicii bugetare
Ñ Preîntâmpinarea apariþiei unor zone-problemã în cadrul mãsurilor de dezvoltare regionalã
Obiective:
În cadrul judeþului Caraº-Severin programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ diversificarea activitãþilor economice ºi diminuarea dependenþei economice a judeþului de
industria minierã ºi de cea metalurgicã;
Ñ creºterea volumului investiþiilor private;
Ñ înfiinþarea de noi structuri turistice ºi modernizarea celor existente;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
Ñ sprijinirea dezvoltãrii societãþilor comerciale cu capital privat, integral românesc.
Program: Dezvoltarea judeþului Caraº-Severin*)
Indicatori:

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul Judeþean Caraº-Severin.
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Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 9

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Turism interregionalÒ
Scop:
Dezvoltarea turismului prin concentrarea de resurse pe anumite ”niºe de piaþãÒ care sã conducã la o îmbunãtãþire a competitivitãþii ºi sã contribuie la realizarea unei creºteri economice durabile, în contextul dezvoltãrii regionale
Obiective:
Ñ crearea unui turism care sã ofere calitate la preþuri accesibile, deschis tuturor ºi care sã
utilizeze cel mai bine resursele naþionale;
Ñ creºterea numãrului de turiºti strãini ºi a încasãrilor corespunzãtoare serviciilor prestate;
Ñ dezvoltarea de obiective ºi servicii turistice inedite, care pot contribui la formarea unor
puncte forte pentru economia ºi pentru imaginea judeþului sau a regiunii;
Ñ punerea în valoare a potenþialului turistic deosebit (natural, istoric, cultural etc.) prin
mãsuri novatoare;
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Ñ stimularea creativitãþii investitorilor în domeniul activitãþilor recreaþionale neconvenþionale
care pot determina avantaje competitive pe piaþa globalã a serviciilor turistice;
Ñ dezvoltarea unei reþele de atracþii turistice secundare care sã prelungeascã durata medie
a sejururilor;
Ñ diversificarea serviciilor turistice ºi promovarea acestora la standarde de calitate superioarã, comparabile cu cele externe;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii;
Ñ sprijinirea societãþilor comerciale cu capital privat, integral românesc.
Program:
Turism interregional*)
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

*) Proiectele din acest domeniu vor fi avizate de Ministerul Turismului.
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Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ investiþii în bunuri ºi servicii necesare în vederea creãrii, amenajãrii, dezvoltãrii ºi promovãrii de obiective ºi atracþii cu caracter recreativ, care se încadreazã în urmãtoarele categorii: turism montan, istoric, cultural, la obiective UNESCO sau din altã categorie, turism la
obiective industriale dezafectate (foste mine etc.), turism geriatric, ecumenic, agroturism, turism
ecvestru, destinat competiþiilor de autovehicule de teren, turism pentru practicarea unor sporturi
speciale, pentru cãlãtorii cu vehicule de epocã, pentru agrement pe râuri ºi lacuri, telecabine,
pescuit, vânãtoare etc.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.

ANEXA Nr. 10

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Tehnologia secolului 21Ò
Scop:
Sprijinirea dezvoltãrii de tehnologii moderne necesare în procesul de restructurare ºi modernizare a industriei, în funcþie de globalizarea pieþelor, concentrarea capitalului ºi accelerarea
schimbãrilor ca urmare a progresului tehnologic ºi informaþional
Obiective:
În cadrul zonelor cu potenþial de cercetare ºi tehnologic semnificativ programul vizeazã atingerea umãtoarelor obiective:
Ñ dezvoltarea capacitãþii de absorbþie a inovãrii în mediul economic prin formarea de
parteneriate între cercetãtori ºi beneficiari, care sã asigure o piaþã previzibilã pentru produsele
cercetãrii; dezvoltarea logisticii ºi a serviciilor-suport pentru creºterea capacitãþii de informare,
de difuzare a cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi tehnologice, de marketing pe piaþa cercetãrii etc.; asigurarea finanþãrii lucrãrilor de cercetare care au piaþa asiguratã;
Ñ revitalizarea ºi retehnologizarea industriilor care au potenþial pentru a deveni competitive;
Ñ sporirea productivitãþii, eficienþei ºi calitãþii produselor ºi serviciilor, asigurarea unei structuri de producþie compatibile cu cele din þãrile Uniunii Europene;
Ñ asigurarea premiselor necesare în vederea trecerii la societatea informaþionalã ºi conectarea industriei româneºti la proiectele europene;
Ñ implementarea eficientã a rezultatelor activitãþilor de cercetare-dezvoltare-proiectare în
economie.
Program: Tehnologia secolului 21.*)
*) Proiectele din acest domeniu vor fi avizate de Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei ºi de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Ñ Departamentul de cercetare.
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Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
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Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ realizarea unor produse/tehnologii/servicii noi, de mare complexitate, pentru care existã
piaþã ºi a cãror dezvoltare ºi punere în fabricaþie/funcþiune necesitã un volum important de resurse
financiare pentru investiþii;
Ñ programe de dezvoltare a institutelor de cercetare-dezvoltare pentru a atinge un nivel
calitativ recunoscut pe plan european/internaþional;
Ñ programe privind creºterea calitãþii produselor ºi proceselor industriale prin aplicarea ºi
utilizarea de cãtre beneficiari a tehnologiilor de vârf;
Ñ introducerea de tehnologii informaþionale evoluate pentru îmbunãtãþirea parametrilor de
performanþã ºi creºterea calitãþii proceselor ºi produselor industriale.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale;
Ñ centre universitare;
Ñ institute de cercetare-dezvoltare;
Ñ parcuri tehnologice, ºtiinþifice ºi industriale;
Ñ incubatoare de afaceri.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.
ANEXA Nr. 11

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Centre multifuncþionaleÒ
Scop:
Îmbunãtãþirea substanþialã a mediului de afaceri, în context regional
Obiective:
Ñ modernizarea spaþiilor existente, în scopul aducerii acestora la standardele europene de
calitate ºi multifuncþionalitate;
Ñ dezvoltarea cooperãrii dintre firme;
Ñ includerea eficientã a centrelor în circuitul economic;
Ñ atragerea grupurilor de utilizatori;
Ñ promovarea produselor pe piaþã;
Ñ atragerea participãrii firmelor strãine la diverse acþiuni desfãºurate în aceste centre.
Program:
Centre multifuncþionale
Indicatori:
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Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ investiþii în modernizarea, dotarea sau construirea unor centre multifuncþionale.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ persoane juridice române.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.

ANEXA Nr. 12

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Parcuri industrialeÒ
Scop:
Punerea în aplicare a unor mãsuri de dezvoltare pentru îmbunãtãþirea infrastructurii economice regionale, urmãrindu-se diversificarea economiei ºi încurajarea iniþiativelor private în domeniul
productiv prin intermediul parcurilor industriale ºi al centrelor tehnologice
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Obiective:
Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ crearea de condiþii atractive pentru desfãºurarea activitãþilor economice în condiþii de eficienþã prin înfiinþarea de parcuri industriale, ca zone delimitate teritorial, cu infrastructurã, utilitãþi ºi
servicii conexe adecvate;
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice care pot sã determine, cu prioritate, angajarea personalului cu înaltã calificare;
Ñ creºterea volumului investiþiilor private;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele externe;
Ñ sprijinirea întreprinderilor mici ºi mijlocii în vederea introducerii în fabricaþie a rezultatelor
cercetãrii ºi inovãrii ºi includerea acestora în produsele competitive;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile de pe
pieþele autohtone ºi internaþionale;
Ñ stimularea parteneriatelor dintre sectoarele privat, universitar, de cercetare ºi al administraþiei publice.
Program:
Parcuri industriale
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
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Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ constituirea ºi dezvoltarea de parcuri industriale.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat integral românesc, care au ca obiect de activitate
administrarea parcurilor industriale.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.

ANEXA Nr. 13

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”AvantajeÒ
Scop:
Crearea unei imagini pozitive a României prin fructificarea unor puncte forte, recunoscute la
nivel internaþional, care sã determine dezvoltarea unor domenii de activitate atractive pentru
investiþiile strãine
Obiective:
Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ identificarea succeselor româneºti din prezent sau din trecut ºi stimularea dezvoltãrii lor în
avantaje competitive ale României, în contextul proceselor de globalizare ºi integrare euro-atlanticã;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, capabile sã se impunã pe plan extern;
Ñ încurajarea eforturilor diverselor persoane juridice române pentru atingerea unei poziþii de
lider în domenii economice ºi sociale, în condiþiile competiþiei internaþionale.
Program:
Avantaje
Indicatori:
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Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ achiziþionarea maºinilor, cu excepþia autovehiculelor, utilajelor, instalaþiilor sau a echipamentelor, a unor servicii ºi realizarea unor construcþii, în funcþie de specificul activitãþilor
desfãºurate.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ persoane juridice române.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.

ANEXA Nr. 14

Ordonator principal de credite: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI
BUGETUL

Programului ”Investiþii strategice în regiunile Nord-Est ºi VestÒ
Scop:
Programul urmãreºte sã sprijine relansarea economicã a regiunilor Nord-Est ºi Vest prin:
Ñ atragerea investiþiilor strategice în domenii economice care permit creºterea capacitãþii
agenþilor economici de a se adapta la amploarea ºi rapiditatea schimbãrilor care se produc în
economia mondialã;
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Ñ stimularea investiþiilor de capital, româneºti ºi strãine, prin acordarea unor stimulente
financiare celor care investesc pentru dezvoltarea economicã ºi crearea de noi locuri de muncã;
Ñ creºterea fluxului de capital strãin ºi lãrgirea colaborãrii economice internaþionale.
Obiective:
Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ promovarea investiþiilor strategice;
Ñ atragerea unor investiþii strategice prin acordarea unor stimulente financiare ca sursã de
finanþare ºi implementare a politicii de relansare economicã a României;
Ñ promovarea cooperãrii dintre investitorii strategici ºi societãþile comerciale din regiune;
Ñ creºterea capacitãþii societãþilor comerciale de a absorbi ºi de a asimila rezultatele activitãþii de cercetare-dezvoltare, prin transfer tehnologic;
Ñ adaptarea activitãþii societãþilor comerciale la cerinþele ºi exigenþele pieþelor externe, precum ºi abordarea de noi segmente de piaþã;
Ñ crearea de bunuri ºi servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, competitive pe pieþele internaþionale;
Ñ crearea de noi locuri de muncã ºi de noi profesii în concordanþã cu evoluþiile la nivel
mondial;
Ñ stimularea dezvoltãrii relaþiilor economice interregionale ºi internaþionale.
Program:
Investiþii strategice în regiunile Nord-Est ºi Vest*)
Indicatori:

Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul pentru dezvoltare regionalã Nord-Est sau de Consiliul
pentru dezvoltare regionalã Vest, dupã caz.
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Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ

Cod 31
Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi
servicii);
Ñ dezvoltarea sau iniþierea de afaceri de anvergurã, care dispun de resursele financiare ºi
tehnice necesare, precum ºi de o bunã reputaþie pe pieþele naþionale ºi internaþionale.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ persoane juridice române.
¥ Procedurile de implementare a programului se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 1.469/1 august 2001

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
Nr. 4/1 august 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, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, 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 Publice ºi bãncile
care efectueazã astfel de operaþiuni,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea ºi 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, conform Metodologiei de
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întregistrare în contabilitate a operaþiunilor legate de primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin, aplicabilã bãncilor care efectueazã astfel de operaþiuni.
Art. 2. Ñ La întocmirea situaþiilor financiar-contabile
prevãzute în Modelele situaþiilor financiar-contabile pentru
bãnci ºi în 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.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur 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 Publice, vor avea în vedere urmãtoarele:
I. Modificarea denumirii unor conturi sintetice de gradul III deschise pe seama titularului de cont de 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 modifica denumirea unor conturi de
gradul III deschise pe seama titularului de cont astfel:
Ñ denumirea contului 25515 ”Disponibil aferent
Memorandumului de finanþare privind Programul Naþional
PHARE 1998, la dispoziþia Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã (RO9807.01)Ò se modificã în
”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Ministerului
Dezvoltãrii ºi Prognozei (RO9807.01)Ò;
Ñ denumirea contului 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 se modificã în
”Disponibil aferent subprogramului Coeziunea economicã ºi
socialã, din cadrul Memorandumului de finanþare privind
Programul Naþional PHARE România 2000, la dispoziþia
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei (RO0007.02)Ò.
II. Deschiderea de conturi sintetice de gradul II pe
seama titularului de cont de 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 gradul II:
2584 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare
privind Programul ÇParticiparea României la programele
comunitare: Life III, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II,

Tineret, Culturã 2000 ºi al cincilea Program-cadru în domeniul
cercetãrii 2001È, la dispoziþia Fondului Naþional (RO0011)Ò;
2585 ”Disponibil aferent Memorandumului de finanþare
privind Programul ÇParticiparea României la programele
comunitare: Întreprinderi mici ºi mijlocii, Egalitate de ºanse
pentru bãrbaþi ºi femei, SAVE II ºi Prevenirea SIDA ºi a altor
boli contagioaseÈ, la dispoziþia Fondului Naþional (RO0009)Ò.
Conþinut:
2584 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul
”Participarea României la programele comunitare: Life III,
Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret, Culturã 2000
ºi al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii 2001Ò;
2585 Ñ sume din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene puse la dispoziþie Fondului Naþional, aferente
Memorandumului de finanþare privind Programul
”Participarea României la programele comunitare: Întreprinderi
mici ºi mijlocii, Egalitate de ºanse pentru bãrbaþi ºi femei,
SAVE II ºi Prevenirea SIDA ºi a altor boli contagioaseÒ.
Pentru evidenþierea depozitelor la termen, a dobânzilor
ºi a cheltuielilor cu dobânzile aferente acestora se vor deschide analitice distincte la conturile nou-introduse.
Contul 2584 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul ÇParticiparea României la
programele comunitare: Life III, Fiscalis, Leonardo da Vinci II,
Socrates II, Tineret, Culturã 2000 ºi al cincilea Programcadru în domeniul cercetãrii 2001È, la dispoziþia Fondului
Naþional (RO0011)Ò
Contul 2584 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul ÇParticiparea României la programele comunitare: Life III, Fiscalis, Leonardo da Vinci II,
Socrates II, Tineret, Culturã 2000 ºi al cincilea Program- cadru
în domeniul cercetãrii 2001È, la dispoziþia Fondului Naþional
(RO0011)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;
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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, 122, 2511 Ñ plãþi dispuse de titularul
de cont;
3721 Ñ devize vândute de titularul de cont, precum ºi
comisioanele, în devize, percepute.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate
în contul titularului.
Contul 2585 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul ÇParticiparea României la
programele comunitare: Întreprinderi mici ºi mijlocii,
Egalitate de ºanse pentru bãrbaþi ºi femei, SAVE II ºi
Prevenirea SIDA ºi a altor boli contagioaseÈ, la dispoziþia
Fondului Naþional (RO0009)Ò
Contul 2585 ”Disponibil aferent Memorandumului de
finanþare privind Programul ÇParticiparea României la
programele comunitare: Întreprinderi mici ºi mijlocii, Egalitate
de ºanse pentru bãrbaþi ºi femei, SAVE II ºi Prevenirea SIDA
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ºi a altor boli contagioaseÈ, la dispoziþia Fondului Naþional
(RO0009)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;
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, 122, 2511 Ñ plãþi dispuse de titularul
de cont;
3721 Ñ devize vândute de titularul de cont, precum ºi
comisioanele, în devize, percepute.
Soldul contului reprezintã disponibilitãþile bãneºti aflate
în contul titularului.
Contul 2587 ”Datorii ataºateÒ
Se debiteazã prin creditul urmãtoarelor conturi:
2584, 2585 Ñ dobânzile plãtite, aferente disponibilitãþilor
din conturile titularului.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun
pentru mãrfurile transportate pe cale feratã
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
având în vedere: prevederile art. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere între România ºi
Comunitãþile Europene, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit ºi cele ale
Comunitãþii Europene;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al
Comunitãþilor Europene ºi statelor membre ale acestora;
Ñ prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României ºi ale art. 48 alin. (2) ºi (3) din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997;
Ñ Protocolul nr. 51.373/2000 dintre Direcþia Generalã a Vãmilor ºi Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. privind aplicarea procedurii simplificate de tranzit pentru mãrfurile transportate pe cale feratã,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Începând cu data de 1 septembrie 2001 pe
teritoriul României, pentru mãrfurile transportate pe cale
feratã de Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. se aplicã sistemul de tranzit
comun în toate birourile vamale cu activitate feroviarã, în
baza normelor metodologice prezentate în anexa care face
parte integrantã din prezenta decizie.

Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii
îºi înceteazã aplicabilitatea Decizia directorului general al
Direcþiei Generale a Vãmilor nr. 2.670 din 14 noiembrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 608 din 27 noiembrie 2000.

Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
Dinu Mihail Gheorghe
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 1.494.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezentele norme metodologice cuprind
dispoziþii în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României pentru mãrfurile aflate în tranzit, transportate
pe cale feratã.

(2) Normele metodologice introduc procedura de tranzit
comun, oricare ar fi natura ºi originea mãrfurilor.
(3) Conform dispoziþiilor prezentelor norme metodologice
formalitãþile aferente procedurii de tranzit comun sunt simplificate pentru mãrfurile transportate pe cale feratã de
cãtre Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., denumitã în continuare
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., sub acoperirea unei scrisori de
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trãsurã CIM sau, dupã caz, a unui buletin de
expediere TR.
(4) Dispoziþiile cuprinse în aceste norme metodologice
nu se aplicã:
a) mãrfurilor destinate procedurii de vãmuire la domiciliu, transportate pe cale feratã, care sunt tranzitate în baza
declaraþiei vamale de tranzit;
b) mãrfurilor sosite la frontiera României pe cale maritimã sau fluvialã, încãrcate în containere sau în vagoane
de cale feratã, care nu circulã cu scrisoare de trãsurã CIM
sau, dupã caz, cu buletin de expediere TR ºi care sunt
tranzitate numai cãtre birouri vamale de interior, în baza
declaraþiei vamale de tranzit, conform prevederilor Codului
vamal al României ºi regulamentului de aplicare a acestuia;
c) mãrfurilor aflate în zonele libere, încãrcate în containere sau în vagoane de cale feratã, care nu circulã cu
scrisoare de trãsurã CIM sau, dupã caz, cu buletin de
expediere TR ºi care sunt tranzitate cãtre birouri vamale
de interior sau cãtre alte zone libere, în baza declaraþiei
vamale de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al
României ºi regulamentului de aplicare a acestuia;
d) mãrfurilor vãmuite în vederea exportului, încãrcate în
containere sau în vagoane de cale feratã, care circulã
pânã la un birou vamal de frontierã (cu activitate fluvialã
sau maritimã) fãrã scrisoare de trãsurã CIM sau, dupã caz,
fãrã buletin de expediere TR, ci în baza declaraþiei vamale
de tranzit, conform prevederilor Codului vamal al României
ºi regulamentului de aplicare a acestuia.
Art. 2. Ñ (1) Pentru mãrfurile transportate pe cale
feratã, încãrcate în vagoane ºi în unitãþi de transport intermodal, denumite în continuare UTI-uri, care circulã în tranzit comun, scrisoarea de trãsurã CIM pe care autoritatea
vamalã aplicã ºtampila ”Tranzit vamalÒ are valoare de
declaraþie vamalã de tranzit.
(2) Pentru mãrfurile transportate pe cale feratã, încãrcate
în UTI-uri, care circulã în tranzit comun în traficul
Intercontainer, buletinul de expediþie TR pe care autoritatea
vamalã aplicã ºtampila ”Tranzit vamalÒ are valoare de
declaraþie vamalã de tranzit.
(3) Dacã pentru o operaþiune de tranzit comun, efectuatã sub acoperirea unui buletin de expediþie TR, a fost
întocmitã ºi o scrisoare de trãsurã CIM, aceasta din urmã
nu are valoare de declaraþie vamalã de tranzit, iar toate
menþiunile agenþilor vamali vor fi efectuate pe buletinul de
expediere TR.
Art. 3. Ñ Documentul de transport pe care a fost aplicatã ºtampila ”Tranzit vamalÒ ºi pe care agentul vamal a
acordat liber de vamã prin aplicarea ºtampilei personale ºi
a semnãturii constituie titlu executoriu pentru urmãrirea ºi
încasarea datoriei vamale, în conformitate cu prevederile
art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997.
Art. 4. Ñ În aplicarea prezentelor norme metodologice,
prin termenii de mai jos se înþelege:
a) tranzit comun Ñ transportul mãrfurilor pe cale feratã,
sub supraveghere vamalã, în regim de tranzit vamal;
b) birou de plecare Ñ biroul vamal la care mãrfurile trebuie prezentate în vederea începerii operaþiunii de tranzit
comun;
c) birou de destinaþie Ñ biroul vamal la care mãrfurile
aflate în regim de tranzit comun trebuie prezentate în
vederea încheierii operaþiunii de tranzit comun;
d) principal obligat Ñ ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., care îºi
exprimã voinþa de a efectua o operaþiune de tranzit comun
prin prezentarea la autoritatea vamalã a documentelor
prevãzute în acest scop, devenind în acest caz titularul
regimului de tranzit comun;

e) document de transport Ñ scrisoarea de trãsurã
internaþionalã CIM sau, dupã caz, buletinul de expediere
TR;
f) buletin de expediere TR Ñ documentul de transport
folosit în traficul Intercontainer pentru transportul mãrfurilor
încãrcate în UTI-uri;
g) Centru contabil Ñ biroul din cadrul ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A. care are ca funcþie principalã urmãrirea derulãrii ºi
încheierii operaþiunilor de tranzit;
h) mijloc de transport Ñ vagoane, containere sau alte
unitãþi internaþionale de transport intermodal, UTI-uri (containere de mare capacitate, cutii mobile, semiremorci).
Art. 5. Ñ (1) Birourile vamale cu activitate feroviarã
sunt abilitate în calitate de birouri de plecare ºi de destinaþie.
(2) ªtampila ”Tranzit vamalÒ va fi pusã la dispoziþie tuturor birourilor vamale cu activitate feroviarã de Direcþia
Generalã a Vãmilor.
(3) ªtampila ”Tranzit vamalÒ cuprinde, pe lângã elementele înscrise în ºtampila rotundã nr. 1 a biroului vamal, ºi
spaþii pentru înscrierea numãrului ºi datei sub care documentul de transport a fost înregistrat ca declaraþie vamalã
de tranzit, denumirea biroului vamal de destinaþie ºi seria
sigiliilor aplicate.
Art. 6. Ñ (1) Birourile vamale de plecare ºi de destinaþie îºi comunicã reciproc toate informaþiile de care dispun în legãturã cu punerea în aplicare a procedurii
simplificate de tranzit comun.
(2) De asemenea, birourile vamale de plecare ºi de
destinaþie transmit Direcþiei Generale a Vãmilor Ñ
Serviciului centralizator tranzite datele solicitate de aceasta.
Art. 7. Ñ (1) Dispoziþiile referitoare la procedura simplificatã de tranzit comun se aplicã cu respectarea prevederilor legislaþiei vamale naþionale în vigoare ºi a
reglementãrilor internaþionale la care România este parte
semnatarã.
(2) Aplicarea prezentelor norme metodologice se face
cu respectarea interdicþiilor sau a restricþiilor de import,
export sau tranzit al mãrfurilor, stabilite de autoritãþile competente ºi justificate din raþiuni de securitate ºi de moralitate publicã, de protecþie a sãnãtãþii ºi a vieþii persoanei,
animalelor ºi plantelor, de protecþie a bunurilor naþionale
care au o valoare artisticã, istoricã sau arheologicã ori de
protejare a proprietãþii industriale sau comerciale.
(3) Pentru mãrfurile prohibite sau restricþionate, al cãror
tranzit prin þarã este condiþionat prin reglementãri specifice
de prezentarea unor documente suplimentare (avize,
licenþe), se verificã dacã acestea au fost anexate la documentul de transport. În caz contrar operaþiunea de tranzit
nu va fi acceptatã pânã la prezentarea documentelor în
cauzã.
Art. 8. Ñ ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. devine principal obligat
pentru mãrfurile acceptate la transport, însoþite de documentul de transport pe care au fost aplicate ºtampilele cãii
ferate, ºi are urmãtoarele obligaþii:
a) sã prezinte mãrfurile, mijlocul de transport intact ºi
documentul de transport la biroul vamal de destinaþie în
termenul de tranzit ºi sã respecte mãsurile de identificare,
inclusiv sigiliile aplicate;
b) sã respecte dispoziþiile referitoare la regimul de tranzit comun;
c) sã achite taxele vamale ºi alte drepturi de import
devenite exigibile ca urmare a constatãrii unei nereguli
comise pe parcursul sau în legãturã cu o operaþiune de
tranzit comun;
d) sã punã la dispoziþie autoritãþii vamale, la solicitarea
acesteia sau ori de câte ori este nevoie, într-un termen de
maximum 7 zile, xerocopiile sau originalele documentelor
de transport, precum ºi alte documente din care sã rezulte
cã operaþiunile au fost încheiate.
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Art. 9. Ñ Bunurile transportate pe cale feratã sunt
exceptate de la garantarea datoriei vamale, cu excepþia
produselor accizate, pentru care se va constitui o garanþie
conform prevederilor cap. II Garanþii din Decizia directorului
general al Direcþiei Generale a Vãmilor nr. 2.397/2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607
din 27 noiembrie 2000.
Art. 10. Ñ (1) ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. va desemna persoanele responsabile cu activitatea de tranzit pe lângã fiecare birou vamal cu activitate feroviarã ºi va transmite lista
cuprinzând aceste persoane Direcþiei Generale a Vãmilor
care va informa birourile vamale.
(2) ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. va asigura pregãtirea ºi examinarea persoanelor desemnate în ceea ce priveºte normele legale care reglementeazã derularea procedurii de
tranzit comun.
Art. 11. Ñ Predarea ºi primirea tuturor documentelor
referitoare la operaþiunile de tranzit comun între persoanele
responsabile cu activitatea de tranzit comun desemnate de
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. ºi agenþii vamali se vor efectua în
baza prevederilor unui ordin comun semnat de directorul
general al Direcþiei Generale a Vãmilor ºi, respectiv, al
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
Art. 12. Ñ În cazul constatãrii unor abateri repetate privind tranzitul comun Direcþia Generalã a Vãmilor, în baza
unor documente justificative, poate solicita ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A. înlocuirea persoanelor responsabile cu activitatea de
tranzit comun.
Art. 13. Ñ (1) Pentru transporturile efectuate în procedura de tranzit comun ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. va utiliza etichete prevãzute cu o pictogramã al cãrei model figureazã
în anexã.
(2) Etichetele sunt aplicate atât pe documentul de transport, cât ºi pe mijlocul de transport.
Art. 14. Ñ (1) Termenul de tranzit în care mãrfurile trebuie sã fie prezentate la biroul vamal de destinaþie este
unic, respectiv de 20 de zile.
(2) Acest termen curge de la data acceptãrii operaþiunii
de tranzit de cãtre biroul de plecare ºi nu se menþioneazã
pe documentul de transport.
Art. 15. Ñ (1) În cazuri temeinic justificate o operaþiune
de tranzit comun poate fi încheiatã ºi la un alt birou de
destinaþie decât cel menþionat în documentul de transport,
acesta devenind în mod automat birou vamal de destinaþie
preluând toate obligaþiile care îi revin în aceastã calitate,
inclusiv înºtiinþarea în scris a Serviciului centralizator tranzite ºi a biroului vamal de plecare.
(2) În astfel de situaþii la documentul de transport vor fi
anexate documentele justificative emise sau vizate de cãtre
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., întocmite conform reglementãrilor
feroviare internaþionale (dispoziþii ulterioare ale predãtorului
sau destinatarului admise de Convenþia COTIF, restricþii de
trafic internaþional etc.), din care sã rezulte motivele prezentãrii la noul birou de destinaþie.
(3) Pe versoul documentului de transport (originalul sau,
dupã caz, xerocopia acestuia), alãturi de menþiunile înscrise
în urma controlului, certificate prin ºtampila personalã ºi
data înregistrãrii operaþiunii, agentul vamal va înscrie:
”mãrfuri prezentate la biroul vamalÉÒ.
Art. 16. Ñ Operaþiunea de tranzit comun se încheie
atunci când mãrfurile ºi documentele de transport corespunzãtoare sunt prezentate la biroul de destinaþie ºi
înregistrate în evidenþã de cãtre acesta.
Art. 17. Ñ (1) Mãrfurile care figureazã pe un document
de transport pot fi transbordate dintr-un mijloc de transport
în altul, în conformitate cu prevederile cap. X secþiunea 1
din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997.
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(2) În aceastã situaþie pe noul mijloc de transport va fi
aplicatã o nouã etichetã prevãzutã cu o pictogramã, potrivit
prevederilor art. 13.
Art. 18. Ñ În cazul în care pe parcursul derulãrii unei
operaþiuni de tranzit comun apar evenimente (accidente,
furturi, ruperea sigiliilor, cazuri de forþã majorã etc.) se
aplicã prevederile cuprinse în reglementãrile vamale în
vigoare.
CAPITOLUL II
Procedura de tranzit comun
SECÞIUNEA I
Tranzit comun de la interior la frontierã
1.1. Formalitãþi la biroul de plecare

Art. 19. Ñ (1) ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., prin reprezentanþii
proprii sau prin împuterniciþii legali ai acesteia, prezintã la
biroul de plecare: declaraþia vamalã de export ºi documentele însoþitoare anexate, documentul de transport (setul
complet) împreunã cu documentele specificate în rubrica 36
a scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, în rubrica 13 a
buletinului de expediere TR, precum ºi xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR,
care a fost pusã la dispoziþie staþiei de cale feratã de
cãtre predãtor în vederea ºtampilãrii.
(2) Documentul de transport capãtã valoare de
declaraþie vamalã de tranzit comun numai dupã înregistrarea acestuia în evidenþa biroului de plecare. În acest caz
documentul de transport poartã acelaºi numãr ºi aceeaºi
datã de înregistrare cu cele ale declaraþiei vamale de
export. În rubrica 40 a declaraþiei vamale de export va fi
înscrisã menþiunea CIM sau, dupã caz, TR, dacã nu a
existat un document precedent, iar dacã acesta a existat,
menþiunea va fi înscrisã în rubrica 44.
(3) Dupã verificarea documentelor menþionate la alin. (1)
biroul de plecare verificã dacã în rubrica 92 a xerocopiei
exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã
caz, în rubrica 44 a xerocopiei exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR a fost aplicatã ºtampila staþiei de
plecare cu codul SIRUES.
(4) Dupã efectuarea controlului fizic al mijlocului de
transport ºi al mãrfurilor (conform prevederilor Codului
vamal al României ºi ale regulamentului de aplicare a
acestuia) biroul de plecare asistã la aplicarea sigiliilor de
cãtre predãtor, calea feratã, sau, dupã caz, aplicã sigilii
vamale.
Art. 20. Ñ (1) Aplicarea ºtampilei personale ºi a
semnãturii agentului vamal pe toate exemplarele scrisorii
de trãsurã CIM, în rubrica 35 sau, dupã caz, pe exemplarele buletinului de expediere TR, în rubrica 15, certificã
acordarea regimului vamal de tranzit al mãrfurilor vãmuite
la export.
(2) Biroul de plecare acordã regimul de tranzit comun
prin aplicarea ºtampilei ”Tranzit vamalÒ ºi a ºtampilei personale a agentului vamal, astfel: pe scrisoarea de trãsurã
CIM, sub rubrica G (pe versoul exemplarului nr. 3 ºi al
xerocopiei acestuia) sau, dupã caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul exemplarului nr. 3A ºi al xerocopiei
acestuia).
(3) Toate exemplarele documentelor de transport se restituie reprezentantului legal desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A., la biroul de plecare fiind reþinutã xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR,
pe care au fost aplicate ºtampila ”Tranzit vamalÒ ºi
ºtampila personalã.
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(4) Aceste xerocopii vor fi pãstrate de cãtre biroul de
plecare ºi constituie documente de urmãrire a derulãrii
operaþiunii de tranzit comun.
Art. 21. Ñ (1) Formalitãþile menþionate la art. 19 ºi 20
se aplicã ºi mãrfurilor destinate exportului, încãrcate în
UTI-uri, în cazurile în care transportul acestora de la birourile de plecare pânã la staþia de cale feratã unde sunt
încãrcate pe vagoane se efectueazã cu mijloace auto de
cãtre ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
(2) În aceste cazuri birourile de plecare sunt birourile
vamale unde au fost efectuate formalitãþile de vãmuire ºi
au fost acceptate operaþiunile de tranzit în baza buletinelor
de expediere TR depuse.
(3) Pe tot parcursul transportului principalul obligat este
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
1.2. Formalitãþi la biroul vamal de destinaþie

Art. 22. Ñ (1) Mãrfurile ºi documentul de transport
(exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale scrisorii de trãsurã CIM sau,
dupã caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A ºi 3B ale buletinului de
expediere TR, precum ºi o xerocopie a exemplarului nr. 3
al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, a exemplarului
nr. 3A al buletinului TR, pusã la dispoziþie de staþia de cale
feratã de frontierã) se prezintã la biroul de destinaþie de
cãtre reprezentantul legal desemnat al ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) sunt înregistrate
de biroul de destinaþie în evidenþele proprii, dupã prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren ºi efectuarea
controlului mijlocului de transport în conformitate cu prevederile cap. III secþiunea a 2-a din Regulamentul de aplicare
a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 626/1997.
(3) Dupã verificarea documentelor ºi a mijlocului de
transport biroul de destinaþie înscrie numai pe xerocopia
documentului de transport, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM (sub rubrica G) sau,
dupã caz, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3A al
buletinului de expediere TR, în dreapta ºtampilei ”Tranzit
vamalÒ, menþiunile, în funcþie de rezultatul controlului efectuat, care pot fi:
a) în cazul în care totul este în regulã: ”conformÒ;
b) în cazul în care au fost constatate diferenþe, dupã
caz: ”excedent........Ò, ”lipsã........Ò, ”natura mãrfurilor........Ò,
”încadrarea tarifarã........Ò ºi altele.
Art. 23. Ñ Când biroul de destinaþie ia mãsuri cu privire la neregula constatatã, este obligat sã înscrie, pe lângã
cele menþionate conform articolului precedent, urmãtoarele:
a) dacã este o neregulã minorã care nu are urmãri în
ceea ce priveºte încasarea drepturilor vamale, a amenzilor
sau a penalitãþilor, se înscrie: ”neregulã minorãÒ;
b) în cazul în care neregulile constatate au dat naºtere
la perceperea unor drepturi vamale sau la alte taxe devenite exigibile, o copie de pe procesul-verbal întocmit de
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. potrivit prevederilor art. 22 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997, vizat de
biroul de destinaþie, va fi transmisã de acesta biroului de
plecare care va proceda potrivit prevederilor art. 165 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României;
c) în cazul în care mãrfurile sunt prezentate la biroul de
destinaþie dupã expirarea termenului de tranzit datoritã unor
situaþii bine justificate, prin prezentarea unor documente
vizate sau emise de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., întocmite conform reglementãrilor feroviare internaþionale, cum ar fi: dispoziþii ulterioare ale predãtorului sau destinatarului admise
de Convenþia COTIF, restricþii de trafic internaþional etc.,
din care sã rezulte cã depãºirea termenului de tranzit nu
este din vina transportatorului, se înscrie ”neregulã minorãÒ;

d) în cazul în care motivele pentru care mãrfurile au
fost prezentate la biroul de destinaþie dupã expirarea termenului de tranzit nu sunt justificate, prin prezentarea unor
documente de natura celor menþionate la lit. c), se aplicã
prevederile reglementãrilor vamale în vigoare, înscriindu-se
numãrul ºi data procesului-verbal de contravenþie pe documentul de transport.
Art. 24. Ñ (1) Lângã menþiunile referitoare la rezultatul
controlului lucrãtorul vamal înscrie data încheierii operaþiunii
de tranzit comun, semneazã ºi aplicã ºtampila personalã.
(2) Nici o menþiune nu va fi fãcutã de biroul de destinaþie pe originalul documentului de transport.
(3) Exemplarele originale ale documentului de transport,
menþionate la art. 22 alin. (1), împreunã cu xerocopia
ºtampilatã de biroul de destinaþie, se restituie reprezentantului legal desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
(4) Xerocopiile vor fi arhivate de staþia de frontierã ºi
vor putea fi transmise Centrului contabil ca probã a corectitudinii derulãrii ºi încheierii operaþiunii de tranzit.
(5) O datã la 15 zile biroul de destinaþie va confirma
biroului de plecare încheierea operaþiunilor de tranzit,
printr-o adresã în care vor fi menþionate numerele ºi datele
documentelor de transport cu valoare de declaraþii vamale
de tranzit comun, prezentate ºi înregistrate la destinaþie.
SECÞIUNEA a II-a
Tranzit comun de la frontierã la interior
2.1. Formalitãþi la biroul de plecare

Art. 25. Ñ Dupã prezentarea actului de transmitere a
garniturii de tren ºi dupã efectuarea controlului mijlocului de
transport reprezentantul din staþia de frontierã legal desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. prezintã biroului de plecare documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale
scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, exemplarele nr. 1,
2, 3A ºi 3B ale buletinului de expediere TR) împreunã cu
documentele specificate la rubrica 36 a scrisorii de trãsurã
CIM sau, dupã caz, în rubrica 13 a buletinului de expediere TR.
Art. 26. Ñ Documentul de transport capãtã valoare de
declaraþie vamalã de tranzit comun numai dupã înregistrarea acestuia în evidenþa biroului de plecare.
Art. 27. Ñ Biroul de plecare verificã documentele
menþionate la art. 25, precum ºi existenþa ºtampilei de
tranzit a cãii ferate pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, pe versoul exemplarului
nr. 3A al buletinului de expediere TR.
Art. 28. Ñ Biroul de plecare acordã regimul de tranzit
comun prin aplicarea ºtampilei ”Tranzit vamalÒ ºi a ºtampilei personale a agentului vamal: pe scrisoarea de trãsurã
CIM, sub rubrica G (pe versoul exemplarului nr. 3), sau,
dupã caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul
exemplarului nr. 3A).
Art. 29. Ñ (1) Exemplarele documentului de transport,
pe care au fost aplicate ºtampila ”Tranzit vamalÒ ºi ºtampila personalã a agentului vamal, se restituie reprezentantului legal desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., care
efectueazã douã xerocopii de pe exemplarul nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, dupã exemplarul
nr. 3A al buletinului de expediere TR.
(2) O xerocopie va fi predatã biroului de plecare ºi constituie document de urmãrire a derulãrii operaþiunii de tranzit comun, iar cea de-a doua xerocopie va fi anexatã la
setul de documente ºi va însoþi transportul pânã la destinaþie, fiind arhivatã de staþia cãii ferate de destinaþie.
2.2. Formalitãþi la biroul de destinaþie

Art. 30. Ñ (1) Mãrfurile ºi documentul de transport
(exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale scrisorii de trãsurã CIM sau,
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dupã caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A ºi 3B ale buletinului de
expediere TR, precum ºi xerocopia exemplarului nr. 3 al
scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, a exemplarului
nr. 3A a buletinului de expediere TR, pus la dispoziþie de
staþia de cale feratã de frontierã, conform art. 29) se prezintã la biroul de destinaþie de cãtre reprezentanþii proprii
sau de cãtre împuterniciþii legali ai ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
(2) Biroul de destinaþie verificã existenþa documentelor
specificate în rubricile documentului de transport ºi îl înregistreazã imediat în evidenþele proprii, înscriind pe versoul
exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM ºi al xerocopiei acesteia (sub rubrica G) sau, dupã caz, pe versoul
exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR ºi al
xerocopiei acestuia, numãrul ºi data înregistrãrii operaþiunii
de tranzit comun în evidenþã (sub forma: R2 nr. ......./
data .............).
(3) În vederea încheierii operaþiunii de tranzit comun, la
biroul de destinaþie se va proceda, dupã caz, astfel:
a) dupã depunerea declaraþiei sumare se aplicã ºtampila personalã pe exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale scrisorii de
trãsurã CIM ºi pe xerocopia acesteia (în rubrica 35) sau,
dupã caz, pe exemplarele nr. 1, 2, 3A ºi 3B ale buletinului
de expediere TR ºi pe xerocopia acestuia (în rubrica 15) ºi
se înscriu numãrul ºi data declaraþiei sumare (sub forma
DS nr. ........../data ...........);
b) dupã depunerea declaraþiei vamale prin care a fost
solicitat un alt regim vamal, dupã verificarea sigiliilor ºi
efectuarea controlului fizic al mãrfurilor se aplicã ºtampila
personalã pe exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale scrisorii de
trãsurã CIM ºi pe xerocopia acesteia (în rubrica 35) sau,
dupã caz, pe exemplarele nr. 1, 2, 3A ºi 3B ale buletinului
de expediere TR ºi pe xerocopia acestuia (în rubrica 15) ºi
se înscriu numãrul ºi data declaraþiei vamale (sub forma
DV nr. ............/data ............). Pe versoul exemplarului nr. 3
al scrisorii de trãsurã CIM ºi pe xerocopia acestuia sau,
dupã caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de
expediere TR ºi pe xerocopia acestuia se înscriu
menþiunile, în funcþie de rezultatul controlului, care pot fi:
b.1) în cazul în care totul este în regulã: ”conformÒ
b.2) în cazul în care au fost constatate diferenþe, dupã
caz: ”excedent...........Ò, ”lipsã........Ò, ”natura mãrfurilor.............Ò, ”încadrarea tarifarã...........Ò etc.
Art. 31. Ñ Când biroul de destinaþie ia mãsuri cu privire la neregula constatatã, este obligat sã înscrie pe lângã
cele menþionate conform art. 30 urmãtoarele:
a) în cazul în care este o neregulã minorã care nu are
urmãri în ceea ce priveºte încasarea drepturilor vamale, a
amenzilor sau a penalitãþilor se înscrie: ”neregulã minorãÒ;
b) în cazul în care neregulile constatate au dat naºtere
la perceperea unor drepturi vamale sau la alte taxe devenite exigibile, o copie a procesului-verbal întocmit de
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. potrivit prevederilor art. 22 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997, vizat de
biroul de destinaþie, va fi transmisã biroului de plecare,
care va proceda la încasarea drepturilor vamale de import
potrivit prevederilor art. 165 din Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al României, actul constatator fiind întocmit
pe numele ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. ºi transmis acesteia;
c) în cazul în care mãrfurile sunt prezentate la biroul de
destinaþie dupã expirarea termenului de tranzit datoritã unor
situaþii bine justificate, prin prezentarea unor documente
vizate sau emise de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., întocmite conform reglementãrilor feroviare internaþionale, cum ar fi: dispoziþii ulterioare ale predãtorului sau destinatarului admise
de Convenþia COTIF, restricþii de trafic internaþional etc.,
din care sã rezulte cã depãºirea termenului de tranzit nu
este din vina transportatorului, se considerã ”neregulã
minorãÒ;
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d) în cazul în care motivele pentru care mãrfurile au
fost prezentate la biroul de destinaþie dupã expirarea termenului de tranzit nu sunt justificate, prin prezentarea unor
documente de natura celor menþionate la lit. c), se aplicã
prevederile reglementãrilor vamale în vigoare, înscriindu-se
numãrul ºi data procesului-verbal de contravenþie pe documentul de transport.
Art. 32. Ñ (1) Dupã înscrierea menþiunilor referitoare la
rezultatul controlului agentul vamal va aplica ºtampila personalã pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã
CIM ºi pe xerocopia acestuia (sub rubrica G) sau, dupã
caz, pe versoul exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR ºi pe xerocopia acestuia.
(2) Biroul de destinaþie reþine originalul exemplarului
nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, al exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR, iar exemplarele
nr. 1 ºi 2 ale scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, ale
buletinului de expediere TR ºi xerocopia prezentatã se restituie reprezentantului desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
(3) Xerocopiile vor fi arhivate de cãtre staþia de
destinaþie ºi vor putea fi transmise Centrului contabil în
vederea efectuãrii controlului privind derularea ºi încheierea
operaþiunii de tranzit.
(4) O datã la 15 zile biroul de destinaþie va confirma
biroului de plecare încheierea operaþiunilor de tranzit
printr-o adresã în care vor fi menþionate numerele documentelor de transport cu valoare de declaraþie vamalã de
tranzit comun, prezentate la destinaþie.
Art. 33. Ñ (1) Dacã din motive invocate de ”C.F.R.
MarfãÒ Ñ S.A. aceasta solicitã ca operaþiunea de vãmuire
sã se efectueze în biroul vamal de frontierã pe unde
mãrfurile intrã în þarã, biroul în cauzã va accepta
operaþiunea, devenind noul birou de destinaþie.
(2) În aceastã situaþie regimul de tranzit comun pe teritoriul României nu va mai fi acordat ºi vor fi îndeplinite formalitãþile prevãzute la cap. II secþiunea 2.2 art. 30Ñ32,
mãrfurile vãmuite, încãrcate în acelaºi mijloc de transport,
urmând sã fie transportate pânã la destinaþia finalã înscrisã
în documentul de transport.
(3) În aceastã situaþie exemplarul nr. 3 al scrisorii de
trãsurã CIM sau, dupã caz, exemplarul nr. 3A al buletinului
de expediþie TR va fi pãstrat de biroul vamal de frontierã,
xerocopia documentului de transport va însoþi transportul
pânã la destinaþie ºi va fi arhivatã în staþia cãii ferate de
destinaþie.
Art. 34. Ñ (1) Dacã din motive invocate de ”C.F.R.
MarfãÒ Ñ S.A. aceasta solicitã ca operaþiunea de vãmuire
sã se efectueze într-un birou vamal de interior, situat într-o
staþie de cale feratã din parcurs, biroul în cauzã va
accepta operaþiunea devenind noul birou de destinaþie, fiind
îndeplinite formalitãþile prevãzute la cap. II secþiunea 2.2
art. 30Ñ32.
(2) În aceastã situaþie mãrfurile circulã în regim de tranzit comun între biroul de frontierã ºi biroul de interior,
situat în staþia de cale feratã din parcurs. De aici mãrfurile
vãmuite, încãrcate în acelaºi mijloc de transport, vor fi
transportate pânã la destinaþia finalã înscrisã în documentul
de transport.
(3) În aceastã situaþie exemplarul nr. 3 al scrisorii de
trãsurã CIM sau, dupã caz, exemplarul nr. 3A al buletinului
de expediþie TR va fi pãstrat de biroul vamal care a încheiat operaþiunea de tranzit, xerocopia documentului de transport va însoþi transportul pânã la destinaþie ºi va fi arhivatã
în staþia cãii ferate de destinaþie.
Art. 35. Ñ (1) Formalitãþile înscrise la art. 30Ñ32 se
aplicã ºi mãrfurilor destinate importului, încãrcate în UTI-uri,
tranzitate cãtre staþii de cale feratã de sosire deservite de
birouri vamale de interior, transportate de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ
S.A. cu mijloace auto la alte birouri de destinaþie unde vor
fi efectuate formalitãþile vamale.
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(2) În astfel de situaþii în buletinele de expediere TR
vor fi înscrise ca birouri de destinaþie birourile vamale unde
vor fi efectuate formalitãþile de vãmuire a mãrfurilor.
(3) Pe tot parcursul transportului principalul obligat este
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
SECÞIUNEA a III-a
Tranzit comun de la frontierã la frontierã
3.1. Formalitãþi la biroul de plecare

Art. 36. Ñ Dupã prezentarea actului de transmitere a
garniturii de tren ºi dupã efectuarea controlului mijlocului de
transport reprezentantul din staþia de frontierã legal desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. prezintã biroului de plecare documentul de transport (exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale
scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, exemplarele nr. 1,
2, 3A ºi 3B ale buletinului de expediere TR) împreunã cu
documentele specificate la rubrica 36 a scrisorii de trãsurã
CIM sau, dupã caz, în rubrica 13 a buletinului de expediere TR.
Art. 37. Ñ Documentul de transport capãtã valoare de
declaraþie vamalã de tranzit comun numai dupã înregistrarea acestuia în evidenþa biroului de plecare.
Art. 38. Ñ Biroul de plecare verificã documentele
menþionate la art. 36, precum ºi existenþa ºtampilei de
tranzit a cãii ferate pe versoul exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, pe versoul exemplarului
nr. 3A al buletinului de expediere TR.
Art. 39. Ñ Biroul de plecare acordã regimul de tranzit
comun prin aplicarea ºtampilei ”Tranzit vamalÒ ºi a ºtampilei personale a agentului vamal: pe scrisoarea de trãsurã
CIM, sub rubrica G (pe versoul exemplarului nr. 3), sau,
dupã caz, pe buletinul de expediere TR (pe versoul
exemplarului nr. 3A).
Art. 40. Ñ (1) Exemplarele documentului de transport
se restituie reprezentantului legal desemnat de ”C.F.R.
MarfãÒ Ñ S.A., care efectueazã o xerocopie de pe exemplarul nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, de
pe exemplarul nr. 3A al buletinului de expediere TR.
(2) Xerocopia pe care au fost aplicate ºtampila ”Tranzit
vamalÒ ºi ºtampila personalã a agentului vamal va fi predatã biroului de plecare ºi constituie document de urmãrire
a derulãrii operaþiunii de tranzit comun.
3.2. Formalitãþi la biroul vamal de destinaþie

Art. 41. Ñ (1) Mãrfurile ºi documentul de transport
(exemplarele nr. 1, 2 ºi 3 ale scrisorii de trãsurã CIM sau,
dupã caz, exemplarele nr. 1, 2, 3A ºi 3B ale buletinului de
expediere TR, precum ºi o xerocopie a exemplarului nr. 3
al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, a exemplarului
nr. 3A al buletinului de expediere TR, pusã la dispoziþie de
staþia de cale feratã de frontierã) se prezintã la biroul de
destinaþie de reprezentantul legal desemnat al ”C.F.R.
MarfãÒ Ñ S.A.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) sunt înregistrate
de biroul de destinaþie în evidenþele proprii, dupã prezentarea actului de transmitere a garniturii de tren ºi dupã efectuarea controlului mijlocului de transport în conformitate cu
prevederile cap. III secþiunea a 2-a din Regulamentul de
aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997.
(3) Dupã verificarea documentelor ºi a mijlocului de
transport biroul de destinaþie înscrie numai pe xerocopia
documentului de transport, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM (sub rubrica G) sau,
dupã caz, pe versoul xerocopiei exemplarului nr. 3A al
buletinului de expediere TR), în dreapta ºtampilei ”Tranzit
vamalÒ, menþiunile, în funcþie de rezultatul controlului efectuat, care pot fi:
a) în cazul în care totul este în regulã: ”conformÒ;

b) în cazul în care au fost constatate diferenþe, dupã
caz: ”excedent......Ò, ”lipsã........Ò, ”natura mãrfurilor..............Ò,
”încadrarea tarifarã........Ò ºi altele.
Art. 42. Ñ Când biroul de destinaþie ia mãsuri cu privire la neregula constatatã, este obligat sã înscrie, pe
lângã cele menþionate conform art. 41, urmãtoarele:
a) în cazul în care este o neregulã minorã care nu are
urmãri în ceea ce priveºte încasarea drepturilor vamale,
amenzilor sau a penalitãþilor, se înscrie: ”neregulã minorãÒ;
b) în cazul în care neregulile constatate au dat naºtere
la perceperea unor drepturi vamale sau a altor taxe devenite exigibile, o copie de pe procesul-verbal întocmit de
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. potrivit prevederilor art. 22 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997, vizat de
biroul de destinaþie, va fi transmisã de acesta biroului de
plecare, care va proceda potrivit prevederilor art. 165 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României;
c) în cazul în care mãrfurile sunt prezentate la biroul de
destinaþie dupã expirarea termenului de tranzit datoritã unor
situaþii bine justificate, prin prezentarea unor documente
vizate sau emise de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A., întocmite conform reglementãrilor feroviare internaþionale, cum ar fi: dispoziþii ulterioare ale predãtorului sau destinatarului, admise
de Convenþia COTIF, restricþii de trafic internaþional etc.
din care sã rezulte cã depãºirea termenului de tranzit nu
este din vina transportatorului, se considerã ”neregulã
minorãÒ;
d) în cazul în care motivele pentru care mãrfurile au
fost prezentate la biroul de destinaþie dupã expirarea termenului de tranzit nu sunt justificate prin prezentarea unor
documente de natura celor menþionate la lit. c), se aplicã
prevederile reglementãrilor vamale în vigoare, înscriindu-se
numãrul ºi data procesului-verbal de contravenþie pe documentul de transport.
Art. 43. Ñ (1) Lângã menþiunile referitoare la rezultatul
controlului lucrãtorul vamal înscrie data încheierii operaþiunii
de tranzit, semneazã ºi aplicã ºtampila personalã.
(2) Nici o menþiune nu va fi fãcutã de biroul de destinaþie pe originalul documentului de transport.
(3) Exemplarele originale ale documentului de transport,
menþionate la art. 21 alin. 1, împreunã cu xerocopia ºtampilatã de biroul de destinaþie se restituie reprezentantului
legal desemnat de ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
(4) Xerocopiile vor fi arhivate de cãtre staþia de frontierã
ºi vor putea fi transmise Centrului contabil ca probã a
corectitudinii derulãrii ºi încheierii operaþiunii de tranzit.
(5) O datã la 15 zile biroul de destinaþie va confirma
biroului de plecare încheierea operaþiunilor de tranzit
printr-o adresã în care vor fi menþionate numerele ºi datele
documentelor de transport cu valoare de declaraþii vamale
de tranzit comun, prezentate ºi înregistrate la destinaþie.
CAPITOLUL III
Proceduri de cercetare ºi control ulterior.
Recuperarea creanþelor
Art. 44. Ñ (1) Urmãrirea derulãrii ºi încheierii operaþiunilor de tranzit comun pentru mãrfurile transportate pe cale
feratã, precum ºi procedura de cercetare se efectueazã de
”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A.
(2) Controlul ulterior al operaþiunilor de tranzit ºi recuperarea creanþelor devenite exigibile se efectueazã de cãtre
autoritatea vamalã.
Art. 45. Ñ Dacã în termen de 60 de zile de la data
emiterii operaþiunii de tranzit Centrul contabil constatã cã
nu a fost încheiatã operaþiunea de tranzit comun, ”C.F.R.
MarfãÒ Ñ S.A. are obligaþia sã înceapã cercetarea cu privire la derularea ºi încheierea operaþiunii de tranzit ºi sã
anunþe autoritãþii vamale declanºarea acestei operaþiuni.
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Art. 46. Ñ În termen de 90 de zile de la data emiterii
operaþiunii de tranzit ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. va comunica
autoritãþii vamale rezultatul definitiv al cercetãrii, prezentând
totodatã ºi documentele justificative. Autoritatea vamalã va
decide mãsurile necesare privind finalizarea operaþiunii de
tranzit.
Art. 47. Ñ (1) Periodic autoritatea vamalã va verifica,
prin sondaj, la Centrul contabil modul în care se deruleazã
ºi se încheie operaþiunile de tranzit comun.
(2) Centrul contabil are obligaþia sã punã la dispoziþia
autoritãþii vamale documentele de transport (originale sau,
dupã caz, xerocopii ale acestora), precum ºi alte documente care probeazã modul de derulare ºi de încheiere a
operaþiunilor de tranzit comun.
(3) Documentele care nu sunt arhivate în Centrul contabil vor fi puse la dispoziþie autoritãþii vamale în termen de
cel mult 7 zile de la data solicitãrii.
Art. 48. Ñ (1) Controlul derulãrii ºi încheierii operaþiunilor de tranzit constã în existenþa documentelor de transport
ºi în verificarea documentarã a acestora, respectiv: modalitatea de completare a rubricilor aferente tranzitului, existenþa ºtampilelor în rubricile destinate acestora, respectarea
termenului de tranzit, înscrierea menþiunilor referitoare la
rezultatul controlului, mãsurile dispuse ºi altele.
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(2) Pentru operaþiunile de tranzit derulate între birouri de
frontierã ºi birouri de interior documentele de transport verificate sunt: exemplarul nr. 2 al scrisorii de trãsurã
CIM sau, dupã caz, exemplarul nr. 2 al buletinului de
expediere TR.
(3) Pentru operaþiunile de tranzit derulate între birouri de
frontierã sau între birouri de interior ºi birouri de frontierã
documentele de transport verificate sunt: xerocopia exemplarului nr. 3 al scrisorii de trãsurã CIM sau, dupã caz, xerocopia exemplarului nr. 3A al buletinului de expediere TR.
Art. 49. Ñ Activitatea de control în Centrul contabil va
fi efectuatã de doi reprezentanþi ai Direcþiei Generale a
Vãmilor din cadrul Serviciului centralizator tranzite ºi
Serviciului supraveghere vamalã în afara birourilor vamale.
Art. 50. Ñ Rezultatele controlului vor fi consemnate
într-un act de control care va fi prezentat conducerii
Direcþiei Generale a Vãmilor. În cazul constatãrii unor nereguli privind derularea activitãþii de tranzit pe cale feratã
organele de control propun, pe lângã mãsurile menþionate
la art. 12, ºi mãsurile legale prevãzute în legislaþia vamalã
în vigoare, dispunând totodatã aplicarea de cãtre birourile
vamale implicate în activitatea de tranzit a sancþiunilor
contravenþionale.

ANEXÃ

Culori: negru pe fond verde

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001
În conformitate cu prevederile art. 6 lit. d) ºi ale art. 13 alin. 2, coroborate cu cele ale art. 14 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 21 din 7 iunie 2000,
vicepreºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul nr. 2/2001 de modificare a Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea ºi
modificarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea ºi
exercitarea intermedierii de valori mobiliare.

Art. 2. Ñ Regulamentul menþionat la art. 1 intrã în
vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 3. Ñ Departamentul autorizare-reglementare ºi
Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Vicepreºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
prof. univ. dr. Gabriela Anghelache
Bucureºti, 28 iunie 2001.
Nr. 4.
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de modificare a Regulamentului nr. 1/2001 pentru completarea ºi modificarea Regulamentului nr. 3/1998
privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare
Art. I. Ñ Regulamentul nr. 1/2001 de completare ºi
modificare a Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea
ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 mai
2001, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul I, punctul 4 referitor la capitalul minim subscris ºi integral vãrsat, se modificã astfel:
”1. 2.000.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a),
d), e), i)2 ºi i)3;
2. 4.000.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare
care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a), b), d),
e), f), g), i)1, i)2, i)3 ºi i)4;
3. 12.000.000.000 lei pentru societãþile de valori mobiliare care desfãºoarã activitãþile prevãzute la art. 4 lit. a), b),
c), d), e), f), g), h) i)1, i)2, i)3 ºi i)4.Ò

2. Articolul I punctul 6 referitor la nivelul minim al capitalului net se modificã astfel:
”¥ pentru societãþile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. 1 Ñ
500.000.000 lei;
¥ pentru societãþile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. 2 Ñ
1.000.000.000 lei;
¥ pentru societãþile prevãzute la art. 6 alin. (1) pct. 4 Ñ
3.000.000.000 lei.Ò
Art. II. Ñ Pentru a atinge nivelurile de capital social
minim subscris ºi integral vãrsat ºi de capital net societãþile
de valori mobiliare vor avea la dispoziþie 12 luni de la
intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1/2001.
Art. III. Ñ Prezentul regulament intrã în vigoare la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii
aferente lunii august 2001 (perioade de aplicare)
În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale
a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
Banca Naþionalã a României

h o t ã r ã º t e:

Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii
august 2001 (perioade de aplicare) sunt:
Ñ 23,0%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
Ñ 2,5%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;
Ñ 2,0%, pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.
GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 8 august 2001.
Nr. 16.
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