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executarea silitã a creanþelor la bugetul acestui fond,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ
S.A. Botoºani în Dosarul nr. 7.229/2000 al Curþii de Apel
Suceava Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
La apelul nominal se prezintã consilier Traian Roºca,
pentru Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, lipsind autorul excepþiei ºi Administraþia Naþionalã
a Drumurilor din România Ñ R.A. Ñ D.R.D.P. Iaºi, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul pãrþii prezente solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, considerând cã instituirea
prin dispoziþiile legale criticate a unei proceduri prealabile
administrativ-jurisdicþionale nu împiedicã accesul liber la
justiþie prevãzut la art. 21 din Constituþie. De asemenea,
nici prevederile referitoare la punerea în executare a procesului-verbal de constatare nu aduc atingere aceluiaºi
principiu fundamental, fiind doar o procedurã specialã care
nu exclude dreptul contestatorului de a se adresa justiþiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, deoarece, aºa
cum a constatat prin mai multe decizii Curtea
Constituþionalã, nici o prevedere constituþionalã nu se opune
instituirii unei proceduri administrative prealabile. Se considerã cã lipsa unor prevederi exprese referitoare la posibilitatea atacãrii în justiþie a soluþiei pronunþate de autoritatea
administrativã nu înseamnã prin ea însãºi o încãlcare a
art. 21 din Constituþie, deoarece partea nemulþumitã are
calea de a se adresa justiþiei, contestând atât procesul-verbal, cât ºi punerea în executare a acestuia.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 februarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 7.229/2000, Curtea de Apel Suceava Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 privind unele mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor
Fondului special al drumurilor publice ºi executarea silitã
a creanþelor la bugetul acestui fond, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. Botoºani.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine, în esenþã, cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile constituþionale ale art. 21, referitoare la
accesul liber la justiþie, deoarece prevãd numai posibilitatea contestãrii pe cale administrativã a procesului-verbal de
constatare a contravenþiei, iar nu ºi dreptul de a se adresa
instanþelor judecãtoreºti împotriva deciziei ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei prin care se
soluþioneazã contestaþia. De asemenea, este consideratã
neconstituþionalã ºi prevederea potrivit cãreia procesul-verbal menþionat devine executoriu dupã 15 zile de la încheierea sa.

Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei, instanþa de
judecatã considerã cã aceasta este neîntemeiatã, ”deoarece parcurgerea cãii administrative (...) nu exclude dreptul
contestatorului de a ataca în instanþã decizia pronunþatã de
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, printr-o
acþiune în contencios administrativ, în temeiul art. 3 pct. 1
din Codul de procedurã civilãÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, ”întrucât
dispoziþiile criticate nu limiteazã liberul acces la justiþie, ci
prevãd o procedurã specialã de executare cu celeritate a
creanþelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice,
precum ºi o procedurã administrativ-jurisdicþionalã de
soluþionare a contestaþiei, care este prealabilã jurisdicþiei
judecãtoreºtiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum
rezultã din cererea formulatã de autorul acesteia ºi din
încheierea de sesizare, îl constituie dispoziþiile art. 5 din
Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 privind unele mãsuri
specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al
drumurilor publice ºi executarea silitã a creanþelor la bugetul acestui fond. Conform acestor dispoziþii constatãrile persoanelor împuternicite de Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei sã efectueze controlul privind
îndeplinirea obligaþiilor de platã la Fondul special al drumurilor publice, consemnate într-un proces-verbal, constituie
titlu de creanþã care devine executoriu la expirarea termenului de platã stabilit, fãrã nici o altã formalitate. Împotriva
acestui proces-verbal se pot formula obiecþiuni printr-o contestaþie depusã la Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, contestaþie care nu suspendã
executarea silitã ºi care se soluþioneazã în termen de 10
zile prin decizie a ministrului lucrãrilor publice, transporturilor
ºi locuinþei.
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia a invocat încãlcarea prevederilor constituþionale ale
art. 21, potrivit cãrora: ”(1) Orice persoanã se poate adresa
justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor
sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
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Autorul excepþiei a considerat cã textul de lege criticat contravine textului constituþional menþionat, deoarece nu prevede explicit dreptul contestatorului de a ataca în justiþie
decizia ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi
locuinþei prin care i s-a respins contestaþia, precum ºi executarea silitã a titlului executoriu.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru considerentele
ce urmeazã:
Dispoziþiile art. 5 ale Ordonanþei Guvernului nr. 14/1999
instituie o procedurã prealabilã, administrativã, de
soluþionare a contestaþiilor împotriva proceselor-verbale
încheiate de împuterniciþii Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, conferind totodatã acestor procese-verbale, dupã expirarea termenului de platã, puterea
de titlu executoriu.
Curtea constatã cã lipsa din text a unei referiri exprese
privind existenþa unei cãi de atac în faþa unei instanþe
judecãtoreºti împotriva soluþiei pronunþate de autoritatea
administrativã nu înseamnã, eo ipso, interzicerea exerciþiului
dreptului fundamental al accesului liber la justiþie consacrat
la art. 21 din Constituþie. Astfel, atât potrivit normelor cu
caracter general privind competenþa instanþelor
judecãtoreºti, respectiv art. 3 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, cât ºi celor privind cãile de atac împotriva actelor administrative, prevãzute de dispoziþiile Legii
contenciosului administrativ nr. 29/1990, actul administrativ
prevãzut la art. 5 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului
nr. 14/1999 (prin care a fost soluþionatã contestaþia împotriva procesului-verbal încheiat de împuterniciþii Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei cu privire la
îndeplinirea obligaþiilor de platã la Fondul special al drumurilor publice) poate fi contestat la curtea de apel, aºa cum
de altfel s-a ºi procedat în cauzã.
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Curtea mai constatã cã nici prevederile alin. (3) ºi (4)
ale art. 5 din aceeaºi ordonanþã, potrivit cãrora procesulverbal constituie titlu de creanþã ºi devine titlu executoriu
la expirarea termenului de platã stabilit, fãrã nici o altã formalitate, nu pot fi considerate de naturã sã îngrãdeascã
accesul liber la justiþie, deoarece nici un text constituþional
nu interzice executarea silitã în temeiul unui alt titlu executoriu decât hotãrârea judecãtoreascã. De altfel, potrivit
art. 372 din Codul de procedurã civilã, ”Executarea silitã se
va efectua numai în temeiul unei hotãrâri judecãtoreºti ori al
unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriuÒ.
În sfârºit, referitor la constituþionalitatea unor dispoziþii
legale prin care se instituie o procedurã administrativ-jurisdicþionalã în anumite domenii de activitate, jurisprudenþa
Curþii Constituþionale a stabilit (de exemplu, prin Decizia
Plenului Curþii Constituþionale nr. 1 din 8 februarie 1994
privind liberul acces la justiþie al persoanelor în apãrarea
drepturilor, libertãþilor ºi intereselor lor legitime, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994) cã ”procedura administrativ-jurisdicþionalã constituie o mãsurã de protecþie care, deci, nu poate avea ca
scop, în nici un mod, limitarea accesului la justiþie. Aºa
fiind, existenþa unor organe administrative de jurisdicþie nu
poate sã ducã la înlãturarea intervenþiei instanþelor
judecãtoreºti, în condiþiile stabilite de lege. Ca urmare,
hotãrârea organului de jurisdicþie administrativã este supusã
controlului judecãtoresc al instanþei de contencios administrativ sau al altei instanþe competente, potrivit legii, iar
pãrþilor nu li se poate limita exercitarea acestui drept consfinþit de prevederile ConstituþieiÒ.
Curtea constatã cã, întrucât nu au intervenit elemente
noi de naturã sã determine o reconsiderare a acestei jurisprudenþe, atât considerentele, cât ºi soluþia pronunþatã în
acele decizii îºi menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 privind unele
mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice ºi executarea silitã a creanþelor la
bugetul acestui fond, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. Botoºani în Dosarul nr. 7.229/2000 al
Curþii de Apel Suceava Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 263
din 25 septembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 42 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
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Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Florentina Geangu
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preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
excepþie ridicatã de Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ
S.A. Ñ Direcþia Apelor Siret Bacãu în Dosarul
nr. 8.612/2000 al Tribunalului Bacãu Ñ Secþia comercialã
ºi contencios administrativ.
La apelul nominal a rãspuns consilier juridic Vasile
Ghigea pentru Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. Ñ
Sucursala Borzeºti, lipsind autorul excepþiei, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul pãrþii prezente solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã,
susþinând cã textele de lege criticate nu încalcã prevederile
constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public, considerând cã dispoziþiile art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 sunt în concordanþã cu prevederile art. 16
alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 134 alin. (1) din Constituþie, solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 ianuarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 8.612/2000, Tribunalul Bacãu Ñ Secþia comercialã ºi contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, excepþie
ridicatã de Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. Ñ
Direcþia Apelor Siret Bacãu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã prevederile legale criticate sunt contrare

dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi (2), privind
egalitatea în drepturi, precum ºi celor ale art. 134 alin. (1),
care prevãd cã economia României este economie de
piaþã. De asemenea, se invocã ºi existenþa unor neconcordanþe între art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 ºi alte acte normative din domeniul apelor.
Tribunalul Bacãu, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã, întrucât dispoziþiile art. 16 din
Constituþie se referã la egalitatea în drepturi între cetãþeni,
neavând în vedere persoanele juridice, iar în ceea ce
priveºte încãlcarea dispoziþiilor art. 134 alin. (1) din
Constituþie, apreciazã cã economia de piaþã nu presupune
absenþa unor reglementãri privind desfãºurarea activitãþii
economice, inclusiv instituirea unor derogãri de la regulile
generale pentru anumite sectoare de activitate.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, având în vedere
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, considerã cã excepþia
este neîntemeiatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de vedere se invocã jurisprudenþa
Curþii Constituþionale cu privire la aplicabilitatea art. 16 din
Constituþie exclusiv referitor la drepturile cetãþenilor, iar nu
la cele ale persoanelor juridice, precum ºi faptul cã, potrivit
dispoziþiilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Constituþie, statul are
obligaþia de a asigura protejarea intereselor naþionale în
activitatea economicã. Referitor la invocarea unor necorelãri
existente în legislaþie cu privire la sistemul de plãþi specific
activitãþii de gospodãrire a apelor, Guvernul, referindu-se la
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, aratã cã aceastã problemã nu intrã sub incidenþa controlului de constituþionalitate.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþii
prezente ºi concluziile procurorului, dispoziþiile legale
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criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din
30 decembrie 1998, dispoziþii care au urmãtorul conþinut:
”Pentru centralele termoelectrice, centralele electrice de termoficare ºi centrala nuclearoelectricã se plãteºte cantitatea de
apã efectiv consumatã, respectiv diferenþa dintre cantitatea de
apã prelevatã ºi cantitatea de apã restituitã în emisar, cu respectarea normelor de calitate.Ò
Autorul excepþiei, invocând neconstituþionalitatea acestor
dispoziþii legale, susþine cã au fost încãlcate prevederile
constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi (2), potrivit cãrora
”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice,
fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri. (2) Nimeni nu este mai presus
de legeÒ, precum ºi cele ale art. 134 alin. (1), conform
cãrora ”Economia României este economie de piaþãÒ. În argumentarea acestei susþineri autorul excepþiei aratã cã reglementarea criticatã reprezintã o excepþie de la regula
stabilitã în alte acte normative, potrivit cãreia se plãteºte
apa prelevatã, iar nu apa consumatã.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã. Astfel, în ceea ce
priveºte încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale art. 16
alin. (1) ºi (2), Curtea constatã cã în cauzã se invocã inegalitatea de tratament juridic între diferiþii agenþi economici,
iar nu între cetãþeni. Or, Curtea Constituþionalã a statuat în
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mod constant în jurisprudenþa sa cã art. 16 din Constituþie
consacrã egalitatea în drepturi a cetãþenilor, iar nu egalitatea persoanelor juridice. De aceea textul constituþional este
aplicabil persoanelor juridice numai în cazul în care stabilirea unui regim discriminatoriu s-ar rãsfrânge asupra
cetãþenilor, implicând inegalitatea acestora în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, ceea ce nu este cazul în speþã. În
acest sens s-a pronunþat Curtea, de exemplu, prin Decizia
nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie
1995, ºi prin Decizia nr. 18 din 27 februarie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din
8 aprilie 1996.
Referitor la invocarea nerespectãrii principiilor economiei
de piaþã consacrate de dispoziþiile art. 134 alin. (1) din
Constituþie, Curtea constatã cã existenþa economiei de
piaþã nu exclude posibilitatea unor reglementãri diferite pentru anumite categorii de agenþi economici. Pe de altã parte,
Curtea constatã cã acest text trebuie coroborat cu prevederile alin. (2) lit. b) ale aceluiaºi articol, care instituie
obligaþia statului de a asigura protejarea intereselor
naþionale în activitatea economicã, financiarã ºi valutarã,
ceea ce presupune posibilitatea statului de a reglementa ºi
mãsuri derogatorii de la regulile generale pentru anumite
sectoare de activitate considerate de importanþã naþionalã,
cum este sectorul energetic.
În sfârºit, Curtea constatã cã nu are relevanþã în
soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate susþinerea
autorului excepþiei în sensul existenþei unor neconcordanþe
între art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 ºi alte acte normative din domeniul apelor,
deoarece eventualele necorelãri legislative nu intrã sub incidenþa controlului de constituþionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, excepþie ridicatã de Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. Ñ
Direcþia Apelor Siret Bacãu în Dosarul nr. 8.612/2000 al Tribunalului Bacãu Ñ Secþia comercialã ºi contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 266
din 25 septembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului
nr. 14/1999 privind unele mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special
al drumurilor publice ºi executarea silitã a creanþelor la bugetul acestui fond
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Marioara Prodan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului
nr. 14/1999 privind unele mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice ºi executarea silitã a creanþelor la bugetul acestui fond, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. Iaºi în
Dosarul nr. 4.916/2000 al Curþii de Apel Iaºi Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ.
La apelul nominal se prezintã autorul excepþiei, prin
consilier Carmen Luncaºu, ºi Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, prin consilier Traian Roºca, procedura de citare fiind legal îndeplinitã.
Autorul excepþiei, prin reprezentant, solicitã admiterea
excepþiei de neconstituþionalitate, depunând în acest sens
concluzii scrise.
Reprezentantul
Ministerului
Lucrãrilor
Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei solicitã respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate, considerând cã instituirea prin
dispoziþiile legale criticate a unei proceduri prealabile administrativ-jurisdicþionale nu împiedicã accesul liber la justiþie
prevãzut la art. 21 din Constituþie. De asemenea, nici prevederile referitoare la punerea în executare a procesuluiverbal de constatare nu aduc atingere aceluiaºi principiu
fundamental, fiind doar o procedurã specialã care nu
exclude dreptul contestatorului de a se adresa justiþiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, deoarece, aºa
cum a constatat prin mai multe decizii Curtea
Constituþionalã, nici o prevedere constituþionalã nu se
opune instituirii unei proceduri administrative prealabile. Se
considerã cã lipsa unor prevederi exprese referitoare la
accesul la o instanþã judecãtoreascã nu înseamnã o
încãlcare a art. 21 din Constituþie, deoarece partea

nemulþumitã are calea de a se adresa justiþiei, potrivit normelor generale, contestând atât procesul-verbal, cât ºi
punerea în executare a acestuia.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 mai 2001 pronunþatã în Dosarul
nr. 4.916/2000 Curtea de Apel Iaºi Ñ Secþia comercialã ºi
de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 privind unele mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor
Fondului special al drumurilor publice ºi executarea silitã
a creanþelor la bugetul acestui fond, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. Iaºi.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine, în esenþã, cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile constituþionale ale art. 21, referitoare la
accesul liber la justiþie, deoarece prevãd numai posibilitatea
contestãrii pe cale administrativã a procesului-verbal de
constatare a contravenþiei, iar nu ºi dreptul de a se adresa
instanþelor judecãtoreºti împotriva deciziei ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, prin care se
soluþioneazã contestaþia. De asemenea, este consideratã
neconstituþionalã ºi prevederea potrivit cãreia procesulverbal menþionat devine executoriu dupã 15 zile de la
încheierea sa.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei, instanþa de
judecatã considerã cã aceasta este întemeiatã, deoarece
”Textul art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 este
contrar dispoziþiilor art. 21 din Constituþie, potrivit cãruia
orice persoanã (fizicã sau juridicã) se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor ºi intereselor legitime ºi nici o
lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui dreptÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, ”întrucât
dispoziþiile criticate nu limiteazã liberul acces la justiþie, ci
prevãd o procedurã specialã de executare cu celeritate a
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creanþelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice,
precum ºi o procedurã administrativ-jurisdicþionalã de
soluþionare a contestaþiei, care este prealabilã jurisdicþiei
judecãtoreºtiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum
rezultã din cererea formulatã de autorul acesteia ºi din
încheierea de sesizare, îl constituie dispoziþiile art. 5 din
Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 privind unele mãsuri
specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al
drumurilor publice ºi executarea silitã a creanþelor la bugetul acestui fond. Conform acestor dispoziþii constatãrile persoanelor împuternicite de Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei sã efectueze controlul privind
îndeplinirea obligaþiilor de platã la Fondul special al drumurilor publice, consemnate într-un proces-verbal, constituie
titlu de creanþã care devine executoriu la expirarea termenului de platã stabilit, fãrã nici o altã formalitate. Împotriva
acestui proces-verbal de constatare se pot formula
obiecþiuni printr-o contestaþie depusã la Ministerul Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, contestaþie care nu
suspendã executarea silitã ºi care se soluþioneazã în termen de 10 zile prin decizie a ministrului lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei.
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia a invocat încãlcarea prevederilor constituþionale ale
art. 21, potrivit cãrora: ”(1) Orice persoanã se poate adresa
justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor
sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Autorul excepþiei a considerat cã textul de lege criticat
contravine textului constituþional menþionat, deoarece nu
prevede explicit dreptul contestatorului de a ataca în justiþie
decizia ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi
locuinþei prin care i s-a respins contestaþia, precum ºi executarea silitã a titlului executoriu.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru considerentele
ce urmeazã:
Dispoziþiile art. 5 ale Ordonanþei Guvernului nr. 14/1999
instituie o procedurã prealabilã, administrativã, de
soluþionare a contestaþiilor împotriva proceselor-verbale
încheiate de împuterniciþii Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, conferind totodatã acestor
procese-verbale, dupã expirarea termenului de platã,
puterea de titlu executoriu.
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Curtea constatã cã lipsa din text a unei referiri exprese
privind existenþa unei cãi de atac în faþa unei instanþe
judecãtoreºti împotriva soluþiei pronunþate de autoritatea
administrativã nu înseamnã eo ipso interzicerea exerciþiului
dreptului fundamental al accesului liber la justiþie consacrat
la art. 21 din Constituþie. Astfel, atât potrivit normelor cu
caracter general privind competenþa instanþelor
judecãtoreºti, respectiv art. 3 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, cât ºi celor privind cãile de atac împotriva
actelor administrative, prevãzute de dispoziþiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, actul administrativ
prevãzut la art. 5 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului
nr. 14/1999 (prin care a fost soluþionatã contestaþia împotriva procesului-verbal încheiat de împuterniciþii Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei cu privire la
îndeplinirea obligaþiilor de platã la Fondul special al drumurilor publice) poate fi contestat la curtea de apel, aºa cum
de altfel s-a ºi procedat în cauzã.
Curtea mai constatã cã nici prevederile alin. (3) ºi (4)
ale art. 5 din aceeaºi ordonanþã, potrivit cãrora procesulverbal constituie titlu de creanþã ºi devine titlu executoriu
la expirarea termenului de platã stabilit, fãrã nici o altã formalitate, nu pot fi considerate de naturã sã îngrãdeascã
accesul liber la justiþie, deoarece nici un text constituþional
nu interzice executarea silitã în temeiul unui alt titlu executoriu decât hotãrârea judecãtoreascã. De altfel, potrivit
art. 372 din Codul de procedurã civilã ”Executarea silitã se
va efectua numai în temeiul unei hotãrâri judecãtoreºti ori al
unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriuÒ.
În sfârºit, referitor la constituþionalitatea unor dispoziþii
legale prin care se instituie o procedurã administrativjurisdicþionalã în anumite domenii de activitate, jurisprudenþa
Curþii Constituþionale a stabilit (de exemplu, prin Decizia
Plenului Curþii Constituþionale nr. 1 din 8 februarie 1994
privind liberul acces la justiþie al persoanelor în apãrarea
drepturilor, libertãþilor ºi intereselor lor legitime, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994) cã ”procedura administrativ-jurisdicþionalã constituie
o mãsurã de protecþie care, deci, nu poate avea ca scop,
în nici un mod, limitarea accesului la justiþie. Aºa fiind,
existenþa unor organe administrative de jurisdicþie nu poate
sã ducã la înlãturarea intervenþiei instanþelor judecãtoreºti,
în condiþiile stabilite de lege. Ca urmare, hotãrârea organului de jurisdicþie administrativã este supusã controlului
judecãtoresc al instanþei de contencios administrativ sau al
altei instanþe competente, potrivit legii, iar pãrþilor nu li se
poate limita exercitarea acestui drept consfinþit de prevederile ConstituþieiÒ.
Curtea constatã cã, întrucât nu au intervenit elemente
noi de naturã sã determine o reconsiderare a acestei jurisprudenþe, atât considerentele, cât ºi soluþia pronunþatã în
acele decizii îºi menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
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Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1999 privind unele
mãsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice ºi executatea silitã a creanþelor la
bugetul acestui fond, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. Iaºi în Dosarul nr. 4.916/2000 al
Curþii de Apel Iaºi Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

HOTÃRÂRI

ALE

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 ºi se
finanþeazã din bugetul Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei
în anul 2001, prevãzute în anexele nr. 1Ñ14 care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea programelor prevãzute la art. 1 se
asigurã din bugetul Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei pe
anul 2001 capitolul 69.01 ”Alte acþiuni economiceÒ.

Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 759/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor ºi fondurilor aferente programelor care se experimenteazã ºi se finanþeazã din bugetul
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei în anul 2001, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din
21 august 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 noiembrie 2001.
Nr. 1.116.
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ANEXA Nr. 1

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Restructurarea industrialã ºi dezvoltarea resurselor umaneÒ

1. Scop:

reducerea deficitului de dezvoltare regionalã ºi încurajarea reechilibrãrii economice prin soluþii alternative în cele 8 regiuni de dezvoltare regionalã
2. Obiective: Ñ completarea resurselor financiare ºi a capitalului de lucru ale întreprinzãtorilor privaþi;
Ñ ameliorarea 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.
3. Program: Restructurarea industrialã ºi dezvoltarea resurselor umane
4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite financiar

525.000 milioane lei
(66% din fondurile alocate)
0,5%

Reducerea decalajului economic dintre regiuni
¥ Indicatori fizici Ñ U.M.:
Numãr de locuri de muncã create
Numãr de beneficiari
Numãr de agenþi economici care beneficiazã indirect

10.000
706
1.000

¥ Indicatori de eficienþã:
Costul mediu alocat de la buget pentru crearea unui loc de muncã
Numãrul mediu de locuri de muncã create de beneficiar

80,0 milioane lei
15

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2000
realizat

2001
program

98.000

970.000

59.000
39.000
39.000

582.000
388.000
388.000

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Capitol

Codul bugetar
Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2000
realizat

2001
program

59.000
59.000
59.000
59.000

582.000
582.000
582.000
582.000
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Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii beneficiarilor

2000
realizat

2001
program

39.000

388.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul finanþeazã 3 tipuri de proiecte:
Ñ iniþiative locale de dezvoltare;
Ñ turism;
Ñ dezvoltare resurse 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 ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Sprijinirea investiþiilorÒ
1. Scop:

reducerea deficitului de dezvoltare a zonelor defavorizate prin sprijinirea începerii, dezvoltãrii sau
finalizãrii unor investiþii productive mari
2. Obiective: Ñ atragerea unor mari investitori, societãþi comerciale cu capital privat integral românesc, prin sprijinirea începerii, dezvoltãrii sau finalizãrii unor investiþii productive mari în 6 zone defavorizatepilot;
Ñ dezvoltarea activitãþilor economice în cadrul zonelor defavorizate;
Ñ crearea de bunuri ºi de servicii de calitate superioarã care le înlocuiesc pe cele ce se importã;
Ñ crearea de bunuri ºi de 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.
3. Program: Sprijinirea investiþiilor
4. Indicatori:
Indicatori

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite financiar
(milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre regiuni
¥ Indicatori fizici Ñ U.M.:
Numãr de locuri de muncã create
Numãr de beneficiari
Numãr de agenþi economici care beneficiazã indirect
¥ Indicatori de eficienþã:
Costul mediu alocat de la buget pentru crearea unui loc de muncã
(milioane lei)
Numãrul mediu de locuri de muncã create de beneficiar

Valori estimate

67.500
(67,5% din fondurile alocate)
0,5%
1.650
20
100
102
82
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5. Finanþarea programului:

Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

167.529,681
100.000,000
67.529,681
67.529,681

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Capitol

Codul bugetar
Subcapitol

2001
program

Titlu

69.01

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

100.000
100.000
100.000
100.000

01
38
01

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii beneficiarilor

67.529,681

8. 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 secþiunea E ”Industria prelucrãtoareÒ, 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 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 ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea regiunii Nord-EstÒ
1. Scop:

Ñ regiunea Nord-Est are cel mai scãzut nivel al produsului intern brut pe locuitor în comparaþie
cu celelalte 7 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.
2. 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;
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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;
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;
Ñ obiective indirecte:
¥ eficientizarea utilizãrii materiilor prime produse în România;
¥ creºterea utilizãrii infrastructurii de bazã Ñ transporturi, telecomunicaþii ºi informaþii, energie,
sãnãtate.
3. Program: Dezvoltarea regiunii Nord-Est*)
4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite financiar (milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre regiuni

100.000
(33% din fondurile alocate)
0,5%

¥ Indicatori fizici Ñ U.M.:
Numãr
Numãr
Numãr
Numãr

de
de
de
de

locuri de muncã create în mod direct
locuri de muncã pãstrate în mod indirect
beneficiari
agenþi economici care beneficiazã indirect

1.000
200
60
100

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar

16,6

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

87.125

372.000

126.000

585.125

45.125
42.000
42.000

190.000
182.000
182.000

65.000
61.000
61.000

300.125
285.000
285.000

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

45.125
45.125
45.125
45.125

190.000
190.000
190.000
190.000

65.000
65.000
65.000
65.000

300.125
300.125
300.125
300.125

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de cãtre preºedintele Consiliului pentru dezvoltare regionalã al regiunii Nord-Est.
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Cod 31
7. Denumire: Alte surse

Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

42.000

182.000

61.000

285.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est constituitã potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã
în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre cele douã instituþii, pentru realizarea prezentului program,
se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2003.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est;
Ñ achiziþionarea de cãtre beneficiari a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect; un
solicitant poate depune un singur proiect în vederea evaluãrii.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2003 este de 15,125 miliarde lei din bugetul
total al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA Nr. 4

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului HunedoaraÒ
1. 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.

2. Obiective:

3. Program:
4. Indicatori:

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 de 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.
Dezvoltarea judeþului Hunedoara*)
Indicatori

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale
sprijinite financiar (milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre regiuni
*) Proiectele din acest program vor fi avizate de cãtre preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara.

Valori estimate

67.000
(33% din fondurile alocate)
0,5%
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Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori fizici:
Numãr
Numãr
Numãr
Numãr

de
de
de
de

locuri de muncã create în mod direct
locuri de muncã pãstrate în mod indirect
beneficiari
agenþi economici care beneficiazã indirect

1.000
200
40
200

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar

25

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

38.500

199.163

55.000

292.663

20.000
18.500
18.500

101.163
98.000
98.000

29.000
26.000
26.000

150.163
142.500
142.500

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

20.000
20.000
20.000
20.000

101.163
101.163
101.163
101.163

29.000
29.000
29.000
29.000

150.163
150.163
150.163
150.163

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

18.500

98.000

26.000

142.500

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Vest România constituitã potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea
regionalã în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre cele douã instituþii pentru realizarea prezentului
program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2003.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Vest România;
Ñ achiziþionarea de cãtre beneficiari a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect; un
solicitant poate depune un singur proiect în vederea evaluãrii.
¥ Procentul maxim de confinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2003 este de 7,663 miliarde lei din bugetul
total al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXA Nr. 5

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului AlbaÒ
1. 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 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.

2. Obiective:
În
Ñ
Ñ
Ñ

cadrul judeþului Alba programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
dezvoltarea activitãþilor economice;
creºterea volumului investiþiilor private;
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.
3. Program:

Dezvoltarea judeþului Alba*)

4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite
financiar (milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre judeþe

30.000
(33% din fondurile alocate)
0,5%

¥ Indicatori fizici:
Numãr
Numãr
Numãr
Numãr

de
de
de
de

locuri de muncã create în mod direct
locuri de muncã pãstrate în mod indirect
beneficiari
agenþi economici care beneficiazã indirect

500
100
20
40

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar

25

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

37.000

158.000

0

195.000

20.000
17.000
17.000

80.000
78.000
78.000

0
0
0

100.000
95.000
95.000

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

20.000
20.000
20.000
20.000

80.000
80.000
80.000
80.000

0
0
0
0

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de cãtre preºedintele Consiliului Judeþean Alba.

Buget
total

100.000
100.000
100.000
100.000
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Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

17.000

78.000

2003
estimat

0

Buget
total

95.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de cãtre
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Centru constituitã potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã
în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre cele douã instituþii pentru realizarea prezentului program se
asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2002.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru;
Ñ achiziþionarea de cãtre beneficiari a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect; un
solicitant poate depune un singur proiect în vederea evaluãrii.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþii a bunurilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2002 este de 5 miliarde lei din bugetul total al
programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 6

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului TulceaÒ
1. Scop:

Ñ schimbãrile socioeconomice în sectorul industrial, existenþa zonelor urbane ºi rurale aflate 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.

2. 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.
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3. Program: Dezvoltarea judeþului Tulcea*)
4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite
financiar (milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre judeþe

30.000
(33% din fondurile alocate)
0,5%

¥ Indicatori fizici:
Numãr
Numãr
Numãr
Numãr

de
de
de
de

locuri de muncã create în mod direct
locuri de muncã pãstrate în mod indirect
beneficiari
agenþi economici care beneficiazã indirect

500
100
20
40

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar

25

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ð buget de stat
Ð alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

38.000

98.500

58.500

195.000

20.000
18.000
18.000

50.000
48.500
48.500

30.000
28.500
28.500

100.000
95.000
95.000

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþia centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

20.000
20.000
20.000
20.000

50.000
50.000
50.000
50.000

30.000
30.000
30.000
30.000

100.000
100.000
100.000
100.000

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

18.000

48.500

28.500

95.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est constituitã potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã
în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre cele douã instituþii pentru realizarea prezentului program se
asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2003.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþã tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est;
Ñ achiziþionarea de cãtre beneficiari a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect; un
solicitant poate depune un singur proiect în vederea evaluãrii.
*) Proiectele din acest program vor fi avizate de cãtre preºedintele Consiliului Judeþean Tulcea.
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¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2003 este de 5 miliarde lei din bugetul total al
programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 7

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului GiurgiuÒ
1. Scop:

Ñ schimbãrile socioeconomice în sectorul industrial al oraºului 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.

2. Obiective:
În
Ñ
Ñ
Ñ

3. Program:
4. Indicatori:

cadrul judeþului Giurgiu programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
dezvoltarea activitãþilor economice;
creºterea volumului investiþiilor private;
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.
Dezvoltarea judeþului Giurgiu*)
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale
sprijinite financiar (milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre judeþe

30.000
(33% din fondurile alocate)
0,5%

¥ Indicatori fizici:
Numãr
Numãr
Numãr
Numãr

de
de
de
de

locuri de muncã create în mod direct
locuri de muncã pãstrate în mod indirect
beneficiari
agenþi economici care beneficiazã indirect

500
100
20
40

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar

25

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

38.000

98.500

58.500

195.000

20.000
18.000
18.000

50.000
48.500
48.500

30.000
28.500
28.500

100.000
95.000
95.000

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de cãtre preºedintele Consiliului Judeþean Giurgiu.
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6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat

Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

20.000
20.000
20.000
20.000

50.000
50.000
50.000
50.000

30.000
30.000
30.000
30.000

100.000
100.000
100.000
100.000

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

18.000

48.500

28.500

95.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de cãtre
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia constituitã potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea
regionalã în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre cele douã instituþii pentru realizarea prezentului
program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2003.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia;
Ñ achiziþionarea de cãtre beneficiari a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect; un
solicitant poate depune un singur proiect în vederea evaluãrii.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2003 este de 5 miliarde lei din bugetul total al
programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 8

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Dezvoltarea judeþului Caraº-SeverinÒ
1. 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.

2. 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;
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3. Program:

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.
Dezvoltarea judeþului Caraº-Severin*)

4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale
sprijinite financiar (milioane lei)
Reducerea decalajului economic dintre judeþe

30.000
(33% din fondurile alocate)
0,5%

¥ Indicatori fizici:
Numãr
Numãr
Numãr
Numãr

de
de
de
de

locuri de muncã create în mod direct
locuri de muncã pãstrate în mod indirect
beneficiari
agenþi economici care beneficiazã indirect

500
100
20
40

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar

25

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

39.000

138.000

19.000

196.000

20.000
19.000
19.000

70.000
68.000
68.000

10.000
9.000
9.000

100.000
96.000
96.000

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

Buget
total

20.000
20.000
20.000
20.000

70.000
70.000
70.000
70.000

10.000
10.000
10.000
10.000

100.000
100.000
100.000
100.000

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ

Surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

19.000

68.000

2003
estimat

9.000

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de cãtre preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-Severin.

Buget
total

96.000
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8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de cãtre
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Vest România constituitã potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea
regionalã în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre cele douã instituþii pentru realizarea prezentului
program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2003.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Vest România;
Ñ achiziþionarea de cãtre beneficiari a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, cu excepþia autovehiculelor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 5 miliarde lei pentru fiecare proiect; un
solicitant poate depune un singur proiect în vederea evaluãrii.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, integral românesc.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2003 este de 4 miliarde lei din bugetul total al
programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA Nr. 9

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Turism interregionalÒ
1. Scop:

dezvoltarea turismului prin conducerea 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
2. 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 regiunii;
Ñ punerea în valoare a potenþialului turistic deosebit (natural, istoric, cultural etc.) prin mãsuri
novatoare;
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.
3. Program: Turism interregional*)
4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Investiþii private directe în societãþile comerciale
sprijinite financiar (milioane lei)
Societãþi comerciale care intrã în circuitul internaþional
Reducerea decalajului economic dintre judeþe

138.000
(34% din fondurile alocate)
30
0,5%

¥ Indicatori fizici:
Numãr de locuri de muncã direct create
Numãr de beneficiari
Numãr de agenþi economici care beneficieazã indirect

1.000
40
100

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr mediu de locuri de muncã create de beneficiar
*) Proiectele din acest domeniu vor fi avizate de Ministerul Turismului.
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5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

Buget
total

5.000

233.000

302.000

104.000

644.000

5.000
0
0

118.000
115.000
115.000

155.000
147.000
147.000

59.000
45.000
45.000

337.000
307.000
307.000

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

2001

2002

2003

2004

Buget

Titlu

program

estimat

estimat

estimat

total

01
38

5.000
5.000
5.000
5.000

118.000
118.000
118.000
118.000

155.000
155.000
155.000
155.000

69.01

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

01

59.000
59.000
59.000
59.000

337.000
337.000
337.000
337.000

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii ale beneficiarilor

0

2002
estimat

2003
estimat

115.000

147.000

2004
estimat

45.000

Buget
total

307.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei în judeþele stabilite prin procedurile de implementare, prin agenþiile pentru dezvoltare regionalã constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea
regionalã în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru realizarea prezentului
program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data 31 decembrie 2004.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã;
Ñ investiþii destinate beneficiarilor, în sumã minimã de 0,5 miliarde lei ºi în sumã maximã de 10 miliarde lei
pentru fiecare proiect, în bunuri ºi servicii necesare în vederea creãrii, amenajãrii, dezvoltãrii ºi promovãrii de
obiective ºi de 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.; un solicitant poate depune în vederea evaluãrii ºi poate
primi finanþare pentru un proiect.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale cu capital privat, persoane juridice române.
¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe),
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de
asistenþã tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al anului 2002, este destinatã acestor tipuri
de activitãþi.
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¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2004 este de 30 miliarde lei din bugetul total
al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 10

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Tehnologia secolului 21Ò
1. Scop:

sprijinirea agenþilor economici care utilizeazã 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

2. Obiective: În cadrul zonelor cu potenþial de cercetare ºi tehnologic semnificativ programul vizeazã atingerea
urmãtoarelor obiective:
Ñ stimularea agenþilor economici care genereazã ºi utilizeazã tehnologii de vârf, astfel încât
sectoarele de activitate cu potenþial economic ridicat sã se dezvolte ºi sã se creeze masa
criticã necesarã în vederea formãrii unei pieþe locale ºi pãtrunderii pe pieþe internaþionale;
Ñ dezvoltarea capacitãþii de absorbþie a inovãrii în mediul economic;
Ñ revitalizarea ºi retehnologizarea industriilor care au potenþial de a deveni competitive;
Ñ sporirea productivitãþii, eficienþei ºi calitãþii produselor ºi serviciilor, asigurarea unei structuri de
producþie compatibile cu a þãrilor Uniunii Europene;
Ñ asigurarea premiselor ncesare trecerii la societatea informaþionalã ºi conectarea industriei
româneºti la proiectele europene;
Ñ implementarea eficientã a rezultatelor activitãþilor de cercetare-dezvoltare-proiectare în economie.
3. Program:

Tehnologia secolului 21*)

4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Numãr de beneficiari
Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite financiar (milioane lei)
Noi produse/tehnologii/servicii care beneficiazã de sprijin financiar

7
120.000
(23% din fondurile alocate)
10

¥ Indicatori fizici:
Numãr de agenþi economici care beneficiazã indirect de program
(furnizori ºi clienþi ai beneficiarilor care primesc ajutor financiar nerambursabil)

50

¥ Indicatori de eficienþã:
Costul mediu suportat de bugetul de stat al unui produs/tehnologii/serviciu
lansat ca urmare a programului (milioane lei)

50.000

*) 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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5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

3.000

55.000

172.000

358.000

768.000

1.356.000

3.000
0
0

30.000
25.000
25.000

90.000
82.000
82.000

185.000
173.000
173.000

390.000
378.000
378.000

698.000
658.000
658.000

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

Buget
total

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Codul bugetar

Denumirea liniilor bugetare
Capitol

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Subcapitol

2001

2002

2003

2004

2005

Buget

Titlu

program

estimat

estimat

estimat

estimat

total

01
38

3.000
3.000
3.000
3.000

30.000
30.000
30.000
30.000

90.000
90.000
90.000
90.000

185.000
185.000
185.000
185.000

390.000
390.000
390.000
390.000

69.01

01

698.000
698.000
698.000
698.000

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii ale beneficiarilor

0

2002
estimat

2003
estimat

25.000

82.000

2004
estimat

2005
estimat

Buget
total

173.000

378.000

658.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de cãtre
agenþiile pentru dezvoltare regionalã constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în
România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru realizarea prezentului program se
asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2005.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã;
Ñ investiþii în bunuri ºi servicii ale societãþilor comerciale, persoane juridice române, destinate iniþierii ºi dezvoltãrii de activitãþi care presupun utilizarea ºi/sau conceperea de tehnologii înalte, în condiþii de eficienþã ºi
competitivitate;
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.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale, persoane juridice române; centre universitare, institute de cercetare-dezvoltare.
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¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe),
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de
asistenþã tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al anului 2002, este destinatã acestor tipuri
de activitãþi.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2005 este de 40 miliarde lei din bugetul total
al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 11

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Centre multifuncþionaleÒ
1. Scop:
îmbunãtãþirea substanþialã a mediului de afaceri în context regional
2. Obiective: Ñ modernizarea spaþiilor existente, în scopul aducerii 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.
3. Program: Centre multifuncþionale
4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Numãr minim de centre multifuncþionale finanþate prin program
Investiþii private directe (milioane lei)
Numãr de manifestãri (în funcþie de tip, expoziþii, conferinþe etc.)

3
320.000
(63 % din bugetul investit de stat)
cu 50% mai mult decât cele
care se desfãºoarã în prezent

¥ Indicatori fizici:
Suprafaþa construitã/modernizatã (m2)
Suprafaþa de teren amenajatã (m2)

5.000
7.000

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãrul de firme care au utilizat centrul dupã 31 decembrie 2004

cu 50% mai mult

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

Buget
total

3.000

55.000

172.000

276.556

542.000

1.048.556

3.000
0
0

30.000
25.000
25.000

90.000
82.000
82.000

144.556
132.000
132.000

277.000
265.000
265.000

544.556
504.000
504.000
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6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

Buget
total

3.000
3.000
3.000
3.000

30.000
30.000
30.000
30.000

90.000
90.000
90.000
90.000

144.556
144.556
144.556
144.556

277.000
277.000
277.000
277.000

544.556
544.556
544.556
544.556

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii ale beneficiarilor

0

2002
estimat

2003
estimat

25.000

82.000

2004
estimat

2005
estimat

Buget
total

132.000

265.000

504.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
agenþiile pentru dezvoltare regionalã constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în
România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru realizarea prezentului program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2005.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã;
Ñ investiþii ale beneficiarilor în modernizarea, dotarea sau construirea unor centre multifuncþionale.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ persoane juridice române.
¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe)
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de
asistenþã tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al anului 2002, este destinatã acestor tipuri
de activitãþi.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2005 este de 40,556 miliarde lei din bugetul
total al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 12

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Parcuri industrialeÒ
1. 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
2. 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;
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3. Program:

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 de 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 includerii acestora în produse 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 între sectoarele privat, universitar, de cercetare ºi al administraþiei
publice.
Parcuri industriale

4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Numãr de societãþi comerciale care îºi desfãºoarã activitatea
în parcurile industriale
Investiþii private directe

30
205 miliarde lei
(40% din bugetul investit de stat)
1.000

Numãr de locuri de muncã direct create
¥ Indicatori fizici:
Suprafaþa construitã/modernizatã (m2)
Suprafaþa de teren amenajatã (m2)

20.000
100.000

¥ Indicatori de eficienþã:
Numãr de societãþi comerciale mijlocii/mari stabilite
în parcurile industriale
Numãr de societãþi comerciale care desfãºoarã activitãþi
în domenii de înaltã tehnologie

5
10

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

2.000

75.000

372.000

468.000

209.000

1.126.000

2.000
0
0

40.000
35.000
35.000

190.000
182.000
182.000

240.000
228.000
228.000

111.000
98.000
98.000

583.000
543.000
543.000

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

Buget
total

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

2.000
2.000
2.000
2.000

40.000
40.000
40.000
40.000

190.000
190.000
190.000
190.000

240.000
240.000
240.000
240.000

111.000
111.000
111.000
111.000

Buget
total

583.000
583.000
583.000
583.000
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Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii ale beneficiarilor

0

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

35.000

182.000

228.000

2005
estimat

98.000

Buget
total

543.000

8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
agenþiile pentru dezvoltare regionalã constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în
România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru realizarea prezentului program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2005.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã;
Ñ investiþii în bunuri ºi servicii ale administratorilor parcurilor industriale în vederea constituirii ºi dezvoltãrii infrastructurii aferente acestor parcuri.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale, persoane juridice române, având ca obiect de activitate administrarea parcurilor
industriale.
¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe)
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de
asistenþã tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al anului 2002, este destinatã acestor tipuri
de activitãþi.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ð2005 este de 40 miliarde lei din bugetul total
al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 13

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”AvantajeÒ
1. 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

2. 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
euroatlanticã;
Ñ crearea de bunuri ºi de servicii de calitate superioarã ºi cu valoare adãugatã ridicatã, capabile
sã se impunã pe plan extern;
Ñ încurajarea eforturilor diverselor persoane juridice române pentru a atinge o poziþie de lider în
domenii economice ºi sociale, în condiþiile competiþiei internaþionale.
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3. Program:

Avantaje

4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Numãr de beneficiari
Investiþii private directe (milioane lei)

8
130.000
(32% din bugetul investit de stat)

¥ Indicatori fizici:
Numãr de agenþi economici care beneficiazã indirect de program
(furnizori ºi clienþi ai societãþilor comerciale care primesc ajutor
financiar nerambursabil)
Numãr de activitãþi relansate pe plan internaþional

50

5

¥ Indicatori de eficienþã:
Costul mediu suportat de bugetul de stat pentru fiecare beneficiar
(milioane lei)

50.500

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

Buget
total

3.000

22.000

176.000

276.000

117.000

594.000

3.000

12.000

90.000

140.000

61.000

306.000

0

10.000

86.000

136.000

56.000

288.000

0

10.000

86.000

136.000

56.000

288.000

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:
Ñ buget de stat
Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea liniilor bugetare

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Codul bugetar
Capitol

Subcapitol

Titlu

69.01
01
38
01

2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

3.000
3.000
3.000
3.000

12.000
12.000
12.000
12.000

90.000
90.000
90.000
90.000

140.000
140.000
140.000
140.000

2005
estimat

61.000
61.000
61.000
61.000

Buget
total

306.000
306.000
306.000
306.000

Cod 31
7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii ale beneficiarilor

0

2002
estimat

2003
estimat

10.000

86.000

2004
estimat

136.000

2005
estimat

56.000

Buget
total

288.000
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8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
agenþiile pentru dezvoltare regionalã constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în
România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru realizarea prezentului program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2005.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã;
Ñ investiþii în bunuri ºi servicii ale beneficiarilor, respectiv achiziþionarea maºinilor, cu excepþia autovehiculelor,
utilajelor, instalaþiilor sau echipamentelor, a unor servicii, precum ºi realizarea unor construcþii în funcþie de
specificul activitãþilor desfãºurate.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ persoane juridice române.
¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe)
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de
asistenþã tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al anului 2002, este destinatã acestor tipuri
de activitãþi.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2005 este de 18 miliarde lei din bugetul total
al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA Nr. 14

Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
BUGETUL

Programului ”Investiþii strategice în regiunile Nord-Est ºi VestÒ
1. 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 la rapiditatea schimbãrilor care se produc în economia mondialã;
Ñ stimularea investiþiilor de capital, româneºti ºi strãine, prin acordarea de stimulente financiare
pentru cei care investesc pentru dezvoltarea economicã ºi pentru crearea de noi locuri de
muncã;
Ñ creºterea fluxului de capital strãin ºi a colaborãrii economice internaþionale.
2. Obiective: Programul vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective:
Ñ promovarea investiþiilor strategice în regiuni;
Ñ atragerea unor investiþii strategice prin acordarea unor stimulente financiare, ca sursã de
finanþare ºi implementare a politicii de relansare economicã a României;
Ñ implementarea ºi dezvoltarea activitãþilor de marketing regional;
Ñ adaptarea activitãþii societãþilor comerciale la cerinþele ºi exigenþele pieþelor externe, precum ºi
abordarea de noi segmente de piaþã;
Ñ crearea de bunuri ºi de 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.
3. Program: Investiþii strategice în regiunile Nord-Est ºi Vest*)
4. Indicatori:
Indicatori

Valori estimate

¥ Indicatori de rezultate:
Numãr de societãþi comerciale care beneficiazã de ajutoare
financiare nerambursabile

5

*) Proiectele din acest program vor fi avizate de Consiliul pentru dezvoltare regionalã Nord-Est, respectiv de Consiliul pentru dezvoltare
regionalã Vest, dupã caz.
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Indicatori

Valori estimate

Investiþii private directe în societãþile comerciale sprijinite financiar
(milioane lei)

330.000
(41% din bugetul investit de stat)

Societãþile comerciale cu activitate de export

5 (100% din cele sprijinite financiar)

¥ Indicatori fizici:
Numãr de agenþi economici care beneficiazã indirect de program
(furnizori ºi clienþi ai societãþilor comerciale care primesc ajutor
financiar nerambursabil)
Numãr de proiecte înscrise în procesul de selecþie

200

8

¥ Indicatori de eficienþã:
Costul mediu suportat de bugetul de stat al unui loc
de muncã creat (milioane lei)

minimum 50

5. Finanþarea programului:
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

2002
estimat

2003
estimat

2004
estimat

2005
estimat

Finanþarea programului Ñ total,
din care pe surse de finanþare:

3.000

100.000

365.000

616.000

470.000

1.554.000

Ñ buget de stat:

3.000

60.000

190.000

314.000

240.000

807.000

0

40.000

175.000

302.000

230.000

747.000

0

40.000

175.000

302.000

230.000

747.000

Ñ alte surse:
Ñ surse proprii ale beneficiarilor

Buget
total

6. Sursa de finanþare:
Cod 01
Denumire: Bugetul de stat
Ñ milioane lei Ñ
Codul bugetar

Denumirea liniilor bugetare
Capitol

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente
Transferuri
Administraþie centralã

Subcapitol

2001

2002

2003

2004

2005

Buget

Titlu

program

estimat

estimat

estimat

estimat

total

01
38

3.000
3.000
3.000
3.000

60.000
60.000
60.000
60.000

190.000
190.000
190.000
190.000

314.000
314.000
314.000
314.000

240.000
240.000
240.000
240.000

69.01

01

807.000
807.000
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7. Denumire: Alte surse
Ñ milioane lei Ñ
2001
program

Surse proprii ale beneficiarilor

0
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2004
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total

40.000

175.000

302.000

230.000

747.000
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8. Alte informaþii:
¥ Programul este implementat de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, iar la nivelul regiunii de dezvoltare, de
agenþiile pentru dezvoltare regionalã Nord-Est ºi Vest România constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind
dezvoltarea regionalã în România, cu modificãrile ulterioare. Relaþia dintre aceste instituþii pentru realizarea
prezentului program se asigurã prin contract de prestãri de servicii. Programul se încheie la data de 31 decembrie 2005.
¥ Programul finanþeazã:
Ñ asistenþa tehnicã pentru implementarea programului (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii), destinatã
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi agenþiilor pentru dezvoltare regionalã Nord-Est ºi Vest România;
Ñ dezvoltarea sau iniþierea de afaceri de anvergurã ºi care dispun de resursele financiare ºi tehnice necesare, precum ºi de o bunã reputaþie pe pieþele naþionale ºi internaþionale.
¥ Potenþialii beneficiari:
Ñ societãþi comerciale, persoane juridice române.
¥ Procentul maxim de cofinanþare asigurat beneficiarilor prin acest program de la bugetul de stat este de 50%
din valoarea de achiziþie a bunurilor ºi serviciilor.
¥ Implementarea programului necesitã realizarea unor studii, analize ºi campanii de promovare (inclusiv externe),
care se contracteazã cu agenþi economici specializaþi ºi se finanþeazã din bugetul programului ca acþiuni de
asistenþã tehnicã. Prima etapã a programului, pânã în trimestrul I al anului 2002, este destinatã acestor tipuri
de activitãþi.
¥ Suma acordatã acþiunilor de asistenþã tehnicã în perioada 2001Ñ2005 este de 60 miliarde lei din bugetul total
al programului.
¥ Procedurile de implementare se stabilesc de Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, se aprobã prin ordin al
ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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