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ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

3

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind modificarea componenþei nominale a Comisiei
comune de anchetã asupra atribuirii de locuinþe pentru
parlamentari, membri ai Guvernului ºi pentru persoane din
aparatul Parlamentului, Guvernului ºi Preºedinþiei în perioada
1990Ñ1994, instituitã prin Hotãrârea Parlamentului României
nr. 6/1994
În temeiul art. 61 alin. (4) din Constituþia României,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Componenþa nominalã a Comisiei comune de anchetã
asupra atribuirii de locuinþe pentru parlamentari, membri ai Guvernului ºi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului ºi Preºedinþiei în perioada
1990Ñ1994, instituitã prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 6/1994, se
modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Se numeºte, în componenþa comisiei, domnul deputat Nagy Benedek,
Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, în locul domnului deputat SzŽkely Ervin, din acelaºi grup parlamentar.
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Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa
comunã din 8 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE
CAMEREI DEPUTAÞILOR

p. PREªEDINTELE SENATULUI

IOAN GAVRA

ION SOLCANU

Bucureºti, 8 noiembrie 1994.
Nr. 24.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru finanþarea diferenþelor de curs valutar aferente
operaþiunilor de consemnare a garanþiilor în valutã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã plata diferenþelor de curs valutar aferente operaþiunilor de consemnare a garanþiilor în valutã, efectuate de Direcþia generalã a vãmilor ºi preluate la fondul valutar al statului, pânã la lichidarea
acestora, din bugetul Ministerului Finanþelor, capitolul 78.1 ,,Alte acþiuni economiceÒ, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 1994.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 31 octombrie 1994.
Nr. 747.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea, în completare, de la bugetul de stat
în anul 1994 a filmelor de interes naþional, de importanþã
deosebitã pentru cultura româneascã, precum
ºi a filmelor de mare complexitate
În temeiul art. 10 din Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activitãþii cinematografice,
având în vedere prevederile anexei nr. 1/39 din Legea bugetului de stat
pe anul 1994 nr. 36/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã finanþarea, în completare, de la bugetul de
stat în anul 1994, în limita sumei aprobate prin Legea bugetului de stat pe
anul 1994 nr. 36/1994 ºi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 1 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, a unor filme propuse de Centrul
Naþional al Cinematografiei, de interes naþional, de importanþã deosebitã pentru cultura româneascã, precum ºi a celor de mare complexitate prevãzute
în lista anexatã, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Marin Sorescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 31 octombrie 1994.
Nr. 748.
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ANEXÃ

CENTRUL NAÞIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
LISTA

filmelor care se finanþeazã, în completare, de la bugetul de stat în anul 1994
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

Titlul filmului

Valoarea
totalã a
devizului

din care:
finanþatã în
anul 1994

Surse proprii

Surse de finanþare
Alte surse

1

2

3

4

5

298.900
2.101.000

298.900
249.500

98.900
131.000

Ñ
Ñ

200.000
118.500

365.000
1.330.000
300.000
550.000
600.000

365.000
249.500
300.000
400.000
249.500

100.000
100.000
100.000
25.000
25.000

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

265.000
149.500
200.000
375.000
224.500

5.544.900

2.112.400

579.900

Ñ

1.532.500

0

1. Ocolul Pãmântului
2. Ovidiu
3. Revoluþia Ñ Punctul
zero
4. Triunghiul morþii
5. Cu ochii porumbiþei
6. Craii de Curte Veche
7. Strada Mântuleasa
TOTAL:

Fonduri de la
bugetul de stat
6

NOTÃ:

Diferenþa de 747,5 mil. lei faþã de suma totalã aprobatã în bugetul Centrului Naþional al
Cinematografiei pe anul 1994, cu aceastã destinaþie, nerepartizatã pe filmele din prezenta anexã,
va fi utilizatã pentru finanþarea, în continuare, în anul 1994 a filmelor de interes naþional, de importanþã deosebitã pentru cultura româneascã, precum ºi a filmelor de mare complexitate, aprobate
de Centrul Naþional al Cinematografiei pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 36/1994.
Eventualele modificãri ale titlurilor filmelor sau ale valorii totale a devizului acestora se pot
efectua cu aprobarea Consiliului Centrului Naþional al Cinematografiei, fãrã a putea depãºi nivelul
subvenþiilor aprobate potrivit prezentei anexe.

ACTE ALE ORGANELOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului nr. 26/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice orientative
de calcul al arendei
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
vãzând Scrisoarea nr. 1428 din 6 octombrie 1994 a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ,,Gheorghe Ionescu SiseºtiÒ,
având în vedere prevederile art. 19 din Legea arendãrii nr. 16/1994,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 480/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Articolul 3 litera b) din Normele metodologice
orientative de calcul al arendei, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 26 din 20 iunie 1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din
19 iulie 1994, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

,,b) la institutele ºi staþiunile de cercetare ºi producþie agricolã, de cãtre consiliile de administraþie;Ò
Art. II. Ñ Direcþia legislaþie-contencios va lua mãsuri de
publicare a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Bucureºti, 2 noiembrie 1994.
Nr. 51.
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MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru modificarea Normelor metodologice nr. 5.188/1993 privind aºezarea, tehnica de calcul,
formularistica, evidenþa ºi vãrsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import
ºi din þarã, precum ºi a impozitului la þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturale,
emise de Ministerul Finanþelor
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor ºi a prevederilor art. 24 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import ºi din þarã, precum ºi impozitul la þiþeiul din
producþia internã ºi gazele naturale,
emite urmãtorul ordin:
1. Punctul 2 ultimul alineat de la capitolul II ,,Impozitul la
þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturaleÒ din Normele
metodologice nr. 5.188/1993*) privind aºezarea, tehnica de
calcul, formularistica, evidenþa ºi vãrsarea la bugetul de stat
a accizelor la produsele din import ºi din þarã, precum ºi a

impozitului la þiþeiul din producþia internã ºi gazele naturale,
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
,,Importul de gaze naturale livrat ºi facturat ca atare nu
este supus plãþii impozitului.Ò
2. Direcþia generalã a impozitelor indirecte va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 2 noiembrie 1994.
Nr. 1.472.

MINISTERUL FINANÞELOR

NORME
privind reevaluarea imobilizãrilor corporale ºi modificarea capitalului social
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 593/1994, se emit prezentele norme, care modificã ºi completeazã
normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994**).
Prin operaþiunea de reevaluare a imobilizãrilor corporale
aflate în patrimoniul agenþilor economici se realizeazã
actualizarea capitalului social din bilanþul contabil încheiat la
31 decembrie 1993.
La încheierea acþiunii de reevaluare a imobilizãrilor corporale pe baza prezentelor norme, agenþii economici urmeazã
sã determine ºi sã înregistreze în contabilitate diferenþele din
reevaluare, atât cele aferente celor cuprinse în capitalul
social, cât ºi cele înregistrate la alte fonduri.
I. Sfera de cuprindere a acþiunii de reevaluare
1. Sunt supuse acþiunii de reevaluare imobilizãrile corporale aflate în patrimoniul agenþilor economici, evidenþiate
în bilanþul contabil încheiat la 31 decembrie 1993, cele intrate
în patrimoniu în trimestrul I 1994, precum ºi terenurile
intrate în patrimoniu pânã la 30 iunie 1994, astfel:
a) mijloacele fixe evidenþiate în contul 212 ,,Mijloace
fixeÒ;
b) mijloacele fixe concesionate, închiriate, date în locaþie de gestiune se reevalueazã de cãtre agenþii economici
care le au în patrimoniu. Imobilizãrile corporale care reprezintã participaþii de capital de stat la societãþile comerciale
mixte se reevalueazã de cãtre acestea, iar diferenþele rezultate se comunicã deþinãtorilor de participaþii;
****)
****)
****)
****)

c) mijloacele fixe puse la dispoziþie pentru efectuarea operaþiunilor în participaþie, conform contractelor de asociere, care
se reevalueazã de cãtre agenþii economici care le au evidenþiate în patrimoniu;
d) investiþiile efectuate la mijloacele fixe concesionate,
închiriate sau luate în locaþie de gestiune, care se reevalueazã de cãtre agenþii economici care le-au efectuat ºi le-au
înregistrat în contabilitate;
e) mijloacele fixe trecute în conservare;
f) mijloacele fixe aflate la sucursalele, filialele ºi agenþiile din strãinãtate, care se reevalueazã de cãtre agenþii economici din þarã, în cazul în care figureazã în patrimoniul
acestora;
g) fac obiectul reevaluãrii numai terenurile pentru care
agenþii economici sunt în posesia titlurilor de proprietate pe
baza cãrora aceºtia au obligaþia sã le înregistreze în
capitalul social, potrivit prevederilor art. 20 din Criteriile
nr. 2.665/1C/311/1992***) privind stabilirea ºi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societãþilor comerciale cu capital de stat, emise în temeiul Hotãrârii Guvernului nr.
834/1991****), ºi ale art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr.
500/1994.

Normele metodologice nr. 5.188/1993 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181
Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din
Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31
Hotãrârea Guvernului nr. 834/1991 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din

din 29 iulie 1993.
10 august 1994.
martie 1992.
20 decembrie 1991.
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Agenþii economici cu capital de stat care nu sunt în
posesia titlului de proprietate ºi nu au cuprins valoarea
terenului în patrimoniu, au obligaþia efectuãrii acestei
operaþiuni în conformitate cu prevederile art. 19 din Criteriile
nr. 2.665/1C/311/1992 ºi vor face comunicare expresã cãtre
F.P.S. ºi F.P.P. cã în valoarea capitalului social reevaluat
nu este cuprinsã valoarea terenurilor;
h) amenajãrile de terenuri se supun reevaluãrii numai în
situaþia în care acestea sunt evidenþiate în contul 2112
,,Amenajãri de terenuriÒ;
i) cãrþile din biblioteca tehnicã, precum ºi operele de artã
care nu fac parte din patrimoniul naþional;
j) mijloacele fixe, de natura obiectelor de inventar, cu valori
între 500 Ñ 200.000 lei existente în patrimoniu la 31 decembrie 1993;
k) locuinþele de serviciu, cantoanele ºi cãminele de nefamiliºti care nu sunt supuse vânzãrii cãtre populaþie.
2. Nu sunt supuse reevaluãrii:
a) mijloacele fixe în funcþiune a cãror valoare de intrare
a fost recuperatã integral pe calea amortizãrii la 31 decembrie 1993;
b) mijloacele fixe pentru care s-au întocmit formele legale
de scoatere din funcþiune ºi care nu au fost demontate,
demolate, dezmembrate etc.;
c) utilajele ºi materialele în stoc pentru investiþii, precum
ºi investiþiile în curs de execuþie, evidenþiate în conturile 301
,,Materiale consumabileÒ ºi 231 ,,Imobilizãri corporale în cursÒ;
d) investiþiile puse în funcþiune total sau parþial, pentru
care nu s-au întocmit formele legale de înregistrare la
mijloace fixe;
e) imobilizãrile corporale care au ieºit din patrimoniul agenþilor economici dupã data de 1 ianuarie 1994, precum ºi cele
intrate dupã data de 1 aprilie 1994;
f) clãdirile de locuit construite din fondurile statului, supuse
vânzãrii cãtre populaþie, precum ºi locuinþele de serviciu construite din fondurile statului sau ale agenþilor economici cu
capital de stat.
Clãdirile cu destinaþie de locuinþe care au aparþinut înainte
de 6 martie 1945 instituþiilor de stat, regiilor ºi societãþilor
comerciale cu capital de stat sunt asimilate celor construite
din fondurile statului dupã aceastã datã ºi supuse vânzãrii
cãtre populaþie.
Locuinþele naþionalizate aflate în patrimoniul regiilor autonome sau al societãþilor comerciale. Situaþia acestui fond locativ urmeazã sã fie reglementatã prin lege specialã;
g) obiectele de inventar procurate în trimestrul I 1994 cu
valori sub 200.000 lei;
h) imobilizãrile corporale evidenþiate în afara bilanþului cu
ocazia inventarierii ºi reevaluãrii conform Hotãrârii Guvernului
nr. 945/1990;
i) mijloacele fixe a cãror duratã de serviciu estimatã,
determinatã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 945/1990, este consumatã la 31 decembrie 1993 ºi
neamortizate integral.
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II. Modul de reevaluare
Pentru reevaluarea imobilizãrilor corporale este necesar
sã se stabileascã valoarea rãmasã actualizatã la 31 decembrie 1993, avându-se în vedere urmãtoarele:
a) valoarea de intrare a imobilizãrilor corporale la 31
decembrie 1993, din bilanþul contabil;
b) amortizarea calculatã la 31 decembrie 1993, evidenþiatã în contabilitate în contul 110 ,,Amortizarea mijloacelor
fixeÒ, preluatã în contul 281 ,,Amortizarea privind imobilizãrile corporaleÒ.
Amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale intrate în
patrimoniu în trimestrul I 1994 se calculeazã conform prevederilor Legii nr. 15/1994 la valorile nereevaluate;
c) coeficienþii de actualizare determinaþi în funcþie de indicii
de preþuri la data de 30 iunie 1994, conform anexei nr. 1
la prezentele norme;
d) gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie industrialã pe anul 1993, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme;
e) cursul valutar la 30 iunie 1994, conform anexei nr. 3
la prezentele norme.
Mijloacele fixe achiziþionate din import înainte de 31 martie 1992 ºi care au fost reevaluate, conform Hotãrârii
Guvernului nr. 26/1992, la cursul de 180 lei/$ se reevalueazã cu coeficientul de 9,3 rezultat ca raport între cursul
valutar de schimb de 1.677 lei/$ la 30 iunie 1994 ºi,
respectiv, 180 lei/$ la data aplicãrii Hotãrârii Guvernului
nr. 26/1992.
Reevaluarea mijloacelor fixe achiziþionate din import dupã
31 martie 1992, atât în lei cât ºi în valutã, se va efectua
prin aplicarea la valoarea rãmasã neamortizatã (coloana 4
din anexa nr. 4) a coeficientului rezultat din raportul dintre
cursul de 1.677 lei/$ la 30 iunie 1994 ºi cursul valutar existent la data achiziþionãrii acestora.
Mijloacele fixe achiziþionate în alte valute decât cele prevãzute în anexa nr. 3 vor fi reevaluate prin aplicarea coeficienþilor rezultaþi din raportul dintre cursul de 1.677 lei/$ la
30 iunie 1994 ºi cursul dolarului la data achiziþionãrii acestora.
Valoarea rãmasã actualizatã, precum ºi valoarea de
intrare actualizatã se stabilesc conform anexei nr. 4 la prezentele norme.
Coeficienþii de actualizare la 30 iunie 1994 pentru clãdiri
ºi construcþii speciale, precum ºi pentru maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru din anexa nr. 1, col. 1, se aplicã la valoarea
acestor bunuri evidenþiate în contabilitate în preþuri la 31 martie 1992. În cazul în care prin aplicarea coeficienþilor de actualizare, prevãzuþi în anexa nr. 1 ºi 3, rezultã valori actualizate
mai mari decât preþurile de achiziþie existente la 30 iunie
1994, agenþii economici pot înregistra în anexa nr. 4, coloana
9, valorile de livrare practicate de furnizori la data reevaluãrii, iar în coloana 8 aceastã valoare se corecteazã cu amortizarea înscrisã în col. 3 (col. 9 Ñ col. 3). În aceste
cazuri agenþii economici trebuie sã facã dovada preþului de
livrare practicat de furnizori la data reevaluãrii pentru bunul
respectiv ºi sã întocmeascã o situaþie distinctã din care sã
rezulte corecþiile respective. Coeficientul de actualizare în preþuri la 30 iunie 1994, precum ºi coeficientul de actualizare
pentru imobilizãrile corporale din import nu vor mai corespunde cu cel din anexele nr. 1 ºi 3 ºi se vor determina prin
col. 8
raportul
pentru fiecare caz în parte.
col. 4 x col. 7
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Pentru mijloacele fixe intrate în perioada 1 aprilie 1992
Ñ 31 martie 1994 se aplicã coeficienþii corespunzãtori
perioadei în care a avut loc intrarea mijloacelor fixe.
Pentru maºini, utilaje, instalaþii de lucru ºi celelalte mijloace fixe care nu se regãsesc detaliate în anexa nr. 1, stabilirea valorii se face prin asimilare cu una dintre poziþiile
din anexa nr. 1.
III. Înregistrarea în contabilitate a diferenþelor rezultate în
urma reevaluãrii
1. Pentru evidenþierea distinctã a diferenþelor rezultate în
urma reevaluãrii, în planul de conturi general se introduc
urmãtoarele conturi:
1017
,,Capital social rezultat din reevaluarea imobilizãrilor corporaleÒ
1018
,,Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizãrilor corporaleÒ
118.09
,,Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizãrilor corporale necuprinse în capitalÒ
214.01
,,Diferenþe din reevaluarea terenurilor conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994Ò
214.02
,,Diferenþe din reevaluarea amenajãrilor la
terenuri conform Hotãrârii Guvernului
nr. 500/1994Ò
214.03
,,Diferenþe din reevaluarea mijloacelor fixe
conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994Ò
261.1
,,Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente titlurilor de participareÒ
Diferenþele din reevaluare ce urmeazã a fi înregistrate în
conturile de mai sus vor fi extrase din anexa nr. 4, col. 10.
2. Începând cu raportãrile pe trimestrul III/1994, sumele
reprezentând diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale se vor introduce în formularul Cod 01 ,,Rezultate financiareÒ, în subsolul acestuia, dupã rândul 107 (în col. 2), pe
urmãtoarele rânduri:
rd. 108
,,Diferenþe din reevaluarea terenurilor conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994Ò (cont
214.01)
rd. 109
,,Diferenþe din reevaluarea amenajãrilor de
terenuri conform Hotãrârii Guvernului
nr. 500/1994Ò (cont 214.02)
rd. 110
,,Diferenþe din reevaluarea mijloacelor fixe
conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994Ò
(cont 214.03)
rd. 111
,,Capital social rezultat din reevaluarea imobilizãrilor corporaleÒ (cont 1017)
rd. 112
,,Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizãrilor corporaleÒ (cont 1018)
rd. 113
,,Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizãrilor corporale necuprinse în capitalÒ (cont
118.09)
rd. 114
,,Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente titlurilor de participareÒ (cont
261.1)
rd. 115
,,Subtotal de control (rd. 108 la 114)Ò
Înregistrarea în contabilitate a diferenþelor rezultate în urma
reevaluãrii imobilizãrilor corporale este prevãzutã în anexa
nr. 5.

3. În formularul Cod 02 ,,Situaþia patrimoniuluiÒ diferenþele
din reevaluare se vor înscrie astfel:
a) diferenþele din reevaluarea terenurilor, amenajãrilor de
terenuri ºi mijloacelor fixe (cont 214.01, 214.02 ºi 214.03)
pe rândul 09 ,,Alte imobilizãri corporaleÒ, iar diferenþele din
reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente titlurilor de participare (cont 261.1) pe rândul 12 ,,Imobilizãri financiareÒ;
b) Capitalul social rezultat din reevaluarea imobilizãrilor
corporale, precum ºi patrimoniul propriu al regiei rezultat din
reevaluarea imobilizãrilor corporale (cont 1017 ºi 1018) pe
rândul 52 ,,Capital socialÒ, iar alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizãrilor corporale necuprinse în capitalul social
(cont 118.09) pe rândul 63 ,,FonduriÒ.
IV. Societãþile comerciale cu capital de stat, precum ºi
regiile autonome care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor
fixe în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 945/1990 ºi 26/1992 au obligaþia sã procedeze în
prealabil la evaluarea acestora potrivit normelor de aplicare
a hotãrârilor menþionate, astfel încât coeficienþii prevãzuþi în
anexa nr. 1 la prezentele norme sã fie aplicaþi la valorile
determinate în preþurile în vigoare la 31 martie 1992.
Toate societãþile comerciale care nu au încheiate contracte
de vânzare-cumpãrare cu F.P.S. ºi F.P.P., pânã la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentelor
norme, efectueazã reevaluarea imobilizãrilor corporale aflate
în patrimoniu.
V. Capitalul social la 31 decembrie 1993 se corecteazã
cu diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale intrate
în trimestrul I/1994, pentru care anexa nr. 4 se întocmeºte
distinct. În anexa nr. 6 se înregistreazã reevaluarea imobilizãrilor corporale la 31 decembrie 1993 ºi se corecteazã cu
diferenþele din reevaluarea aferentã intrãrilor ce au avut loc
în trimestrul I/1994.
VI. Agenþii economici cu capital privat, precum ºi unitãþile
de grup pot aplica în mod corespunzãtor prevederile prezentelor norme.
De asemenea, prevederile prezentelor norme se aplicã ºi
societãþilor bancare ºi de asigurãri adaptate corespunzãtor
la specificul acestora, cu avizul Ministerului Finanþelor.
VII. Pe baza rezultatelor reevaluãrii imobilizãrilor corporale, societãþile comerciale vor stabili capitalul social ºi patrimoniul net, pe baza datelor la 31 decembrie 1993, corectat
cu diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale, conform structurii prevãzute în anexa nr. 6.
Filialele ºi subunitãþile agenþilor economici vor comunica
rezultatele reevaluãrii agenþilor economici de care depind, iar
aceºtia vor efectua centralizarea în vederea întocmirii anexei nr. 6.
Diferenþele rezultate în urma reevaluãrii imobilizãrilor corporale, înregistrate în conturi distincte, se menþin în conturile respective pânã la aprobarea reglementãrilor fiscale
privind regimul de amortizare a acestora.
Societãþile comerciale vor înregistra la Registrul comerþului diferenþele de capital social rezultate în urma reevaluãrii imobilizãrilor corporale, aprobate de adunãrile generale ale
acþionarilor. De asemenea, vor fi comunicate F.P.S. ºi F.P.P.
sumele aferente acestora din capitalul social potrivit cotelor
prevãzute de lege.
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Societãþile comerciale cu capital de stat, înfiinþate prin
hotãrârile Guvernului nr. 29 Ñ 32/1991 ºi celelalte societãþi
tip holding comunicã, de asemenea, F.P.S. ºi F.P.P. sumele
aferente cotelor prevãzute de lege, pe baza comunicãrilor
privind diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale efec-
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tuate de unitãþile care participã la formarea capitalului social
al acestora.
VIII. Capitalul social recalculat potrivit prezentelor norme
va fi rotunjit la o sumã divizibilã cu 25.000 lei, reprezentând
valoarea nominalã a unei acþiuni. Diferenþele rezultate se vor
reflecta într-un analitic distinct al contului 118 ,,Alte fonduriÒ.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 13 octombrie 1994.
ANEXA Nr. 1
COEFICIENÞI DE ACTUALIZARE A IMOBILIZÃRILOR CORPORALE ÎN CLÃDIRI, CONSTRUCÞII SPECIALE, MAªINI,
UTILAJE ªI INSTALAÞII ÎN PREÞURILE DIN LUNA IUNIE 1994
Ñ PE BAZA BILANÞULUI LA 31 DECEMBRIE 1993 Ñ
Coeficienþii de actualizare în preþurile din luna iunie 1994 pentru imobilizãri corporale:
Intrate în perioada

Existente
Grupa

A

la 31 martie
1992

1992
Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

2

3

4

5

6

7

8

1

I. Clãdiri ºi construcþii
speciale

8,400

II. Terenuri

8,873*)

III Maºini, utilaje ºi
instalaþii

Ñ

Trim. I
1994

1993

6,400

Ñ

4,918

Ñ

3,876

Ñ

3,196 2,427 1,981

Ñ

Ñ

Ñ

9

1,503 1,235

Ñ

Ñ

Construcþii metalice ºi
pãrþi componente

8,325

7,614

6,670

5,085

4,987 3,215 2,487

1,805 1,138

Structuri ºi tâmplãrii
metalice

10,079

9,599

8,018

5,694

4,893 4,160 2,681

1,508 1,302

Rezervoare, cisterne ºi
conteinere metalice

7,495

7,495

5,101

4,482

4,463 3,248 2,718

1,856 1,192

Generatoare de aburi
(cu excepþia cazanelor
pentru încãlzire)

12,068

8,127

5,056

4,622

2,219 1,995 1,995

1,629 1,449

Produse metalice obþinute prin deformare
plasticã

6,654

6,477

4,654

4,270

3,328 2,783 1,995

1,658 1,518

Produse de tãiat

5,244

4,802

4,802

3,468

3,321 2,625 1,446

1,434 1,434

Scule de mânã

6,183

6,043

5,907

4,198

3,069 2,905 1,813

1,534 1,248

Recipienþi, conteinere
ºi alte produse similare
din oþel

9,500

7,917

6,333

5,352

4,104 3,224 2,694

2,385 1,818

Ambalaje din metale
uºoare

9,450

7,997

6,251

5,121

4,937 3,112 2,241

1,763 1,227

Motoare ºi turbine (excepþie motoare pentru
avioane ºi vehicule)

7,725

5,133

4,113

4,389

3,972 2,731 1,792

1,374 1,270

Pompe ºi compresoare

6,845

6,224

6,224

3,883

3,710 3,057 2,722

2,150 1,513

*) Coeficientul se aplicã la valoarea determinatã potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991.
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Coeficienþii de actualizare în preþurile din luna iunie 1994 pentru imobilizãri corporale:
Intrate în perioada

Existente
Grupa

A

la 31 martie
1992

1

1992

Trim. I
1994

1993

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

2

3

4

5

6

7

8

9

Lagãre, angrenaje ºi
organe mecanice de
transmisie

6,966

6,966

6,966

4,841

4,384 3,311 2,264

1,549 1,217

Cuptoare industriale ºi
arzãtoare

7,213

7,128

6,967

4,345

4,203 2,828 2,047

1,445 1,162

Echipamente de ridicat
ºi manipulat

4,385

4,385

4,376

3,143

2,964 2,794 2,131

1,465 1,102

Echipamente de ventilare ºi condiþionare a
aerului

10,754

8,754

5,936

4,585

3,990 3,908 2,980

2,007 1,243

Alte echipamente de
utilizare generalã

4,966

4,888

2,847

2,833

2,283 1,711 1,145

1,119 1,033

Tractoare

5,130

5,021

4,867

4,755

4,711 3,184 2,630

1,986 1,000

Alte maºini ºi utilaje
agricole ºi forestiere

6,293

6,135

5,977

3,651

3,651 2,544 1,858

1,692 1,257

Maºini-unelte

10,543 10,236

9,567

8,649

7,851 4,950 4,110

2,908 1,183

Utilaje pentru metalurgie

10,880 10,708

7,428

6,103

4,533 4,179 2,928

1,801 1,118

Utilaje pentru mine,
cariere ºi construcþii

10,966 10,966

9,365

7,935

4,470 3,569 3,375

1,983 1,720

Utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, bãuturi ºi tutun

6,748

5,881

5,480

4,148

3,350 3,107 1,692

1,328 1,138

Utilaje pentru industria
textilã, a îmbrãcãmintei
ºi a pielãriei

6,968

6,961

4,341

4,016

3,091 2,227 2,227

2,169 1,284

Utilaje pentru industria
hârtiei ºi cartonului

6,583

6,203

4,190

4,100

2,995 2,210 2,010

1,975 1,248

12,200 10,167

8,683

7,615

7,093 4,477 3,792

2,330 1,678

Utilaje pentru foraj ºi
exploatare sonde
Alte maºini ºi utilaje
specifice

7,792

7,784

7,784

6,543

5,719 2,664 2,304

1,615 1,432

Maºini ºi aparate electrocasnice

6,590

6,581

6,571

3,951

3,777 2,862 1,883

1,372 1,067

Aparate neelectrice

5,100

5,092

5,083

3,781

3,353 2,603 2,009

1,415 1,146

Maºini de birou

8,276

8,154

6,093

5,984

3,966 3,238 1,779

1,156 1,075

Calculatoare ºi alte
echipamente electronice

10,723

9,748

8,906

8,111

6,464 5,793 4,464

4,039 1,026

Motoare, generatoare
ºi transformatoare electrice

6,305

5,617

4,833

3,926

3,019 2,765 1,946

1,467 1,206

Aparate pentru distribuþie ºi comandã electricã

5,408

5,398

5,383

3,551

3,150 2,555 2,215

1,508 1,254

Acumulatori, baterii ºi
pile electrice

5,091

5,091

3,377

3,308

3,097 2,595 2,024

1,743 1,200
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Coeficienþii de actualizare în preþurile din luna iunie 1994 pentru imobilizãri corporale:
Intrate în perioada

Existente
Grupa

la 31 martie

1992

Trim. I

1993

1994

1992

A

Emiþãtoare radio-TV,
echipamente ºi aparate
telefonice ºi telegrafice

1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

2

3

4

5

6

7

8

9

10,260

9,748

9,748

7,264

6,140 3,929 3,301

2,718 1,278

6,310

5,074

4,935

3,296

2,519 1,772 1,465

1,296 1,117

Aparaturã ºi instrumente
medicale

10,046

8,719

7,750

6,707

5,030 4,935 2,276

1,098 1,098

Aparaturã ºi instrumente
de mãsurã, verificare

11,838 11,838 11,363

7,441

6,667 5,581 3,701

3,277 1,804

Receptoare radio-TV,
aparate de înregistrare
ºi reproducere audio-video

Echipamente de mãsurã,
reglare ºi control
pentru procese industriale

5,705

5,246

3,304

3,256

3,049 2,459 1,977

1,472 1,363

Aparaturã ºi instrumente
optice ºi fotografice

13,573

9,049

6,463

5,540

3,421 2,569 1,690

1,575 1,124

Autovehicule

5,938

5,141

4,543

3,919

3,569 2,969 2,156

1,639 1,160

Caroserii, remorci ºi
semiremorci

6,118

6,118

5,997

3,701

2,996 2,372 1,805

1,304 1,000

Nave maritime ºi fluviale

5,523

5,210

4,602

4,091

3,321 3,266 1,555

1,545 1,371

Mijloace de transport
feroviar ºi material
rulant

6,434

6,434

6,156

5,859

5,496 4,847 4,584

4,490 1,234

Aeronave

8,419

6,379

4,125

3,853

2,845 2,421 1,916

1,461 1,041

Scaune (exclusiv cele
din metal)

7,399

6,389

5,657

4,230

3,410 2,891 2,317

1,662 1,509

Mobilier pentru birou ºi
magazine (exclusiv din
metal)

5,246

4,554

4,177

4,060

3,363 2,725 1,859

1,402 1,155

Mobilier pentru bucãtãrii

8,897

7,676

6,833

6,052

4,883 3,699 2,652

1,820 1,396

Alte tipuri de mobilier

7,346

6,371

5,382

4,875

3,773 2,707 2,126

1,572 1,146

Mobilier din metal pentru birouri ºi magazine

12,500

9,976

8,333

7,353

6,185 4,513 4,022

1,761 1,286

Articole sportive

15,088 15,113 15,073 11,816

9,229 5,813 5,666

1,988 1,194

Cãrþi ºi lucrãri de artã

10,910 10,690 10,450

8,510 7,070 5,450

2,730 1,500

8,890

NOTÃ:

Pentru catogoriile de maºini ºi utilaje care nu se regãsesc în tabel se vor lua coeficienþii aferenþi grupelor celor mai apropiate.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 313
ANEXA Nr. 2
FUNDAMENTAREA

corecþiei influenþelor rezultate din aplicarea coeficienþilor de actualizare
pentru unitãþile cu profil industrial
1. Gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie*)É
2. Agenþii economici la care gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie pe anul 1993 se situeazã sub 55% vor
lua în calcul, la determinarea gradului de utilizare a capacitãþilor de producþie folosit în scopul ajustãrii diferenþelor din
reevaluarea imobilizãrilor corporale ºi alte elemente, cum ar
fi: lipsa de comenzi, lipsa de materii prime, materiale ºi
energie, dupã cum urmeazã:
a) capacitatea de producþie medie anualã utilizatã în anul
1993 (în milioane lei) **);
b) producþia medie anualã realizatã în anul 1993 (în
milioane lei);
c) lipsa de comenzi de desfacere (în milioane lei);
d) lipsa de materii prime, materiale ºi energie (în milioane lei);
e) producþia medie anualã recalculatã, þinând seama de
lipsa de comenzi ºi lipsa de materii prime, materiale ºi energie (b + c + d) (în milioane lei);
f) gradul de utilizare a capacitãþilor: recalculat (în %),
e)
a)

x 100 = É

3. Corectarea valorii imobilizãrilor corporale cu gradul de
utilizare a capacitãþilor se aplicã la capacitãþile de producþie industrialã, pe bazã de documente, indiferent de ramura
de activitate preponderentã a unitãþii, excluzând clãdirile
administrative ºi alte bunuri având utilitate comunã (depozite,
magazii, mobilier, autovehicule ºi alte bunuri de aceastã
naturã).
Se excepteazã imobilizãrile corporale aflate în conservare,
conform prevederilor legale, precum ºi imobilizãrile corporale
care nu sunt folosite ca urmare a lipsei de materii prime,
energie electricã sau alte cauze obiective, a cãror valoare
reevaluatã se corecteazã cu coeficientul de 0,55, indiferent
de profilul unitãþii cãrora le aparþin imobilizãrile corporale respective.

4. Agenþii economici la care gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie industrialã realizat în anul 1993 este
situat sub 55% pe total unitate vor corecta valoarea imobilizãrilor corporale reevaluate cu un grad de utilizare de 55%.
5. Pentru mijloacele fixe predate pentru a funcþiona în
baza contractului de asociere în participaþie, gradul de utilizare a acestora va fi luat în calculul gradului de utilizare
mediu la unitatea care le are în patrimoniu.
6. Agenþii economici cu profil industrial care produc
bunuri sau produse ce nu se regãsesc în nomenclatorul de
produse pentru care se întocmeºte raportarea statisticã
F.F.I. vor calcula gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie prin asimilare cu alte produse prevãzute în Normele
nr. 4/1990 de completare a formularului statistic F.F.I.
7. Gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie, în cazul
în care agentul economic realizeazã diverse produse în secþii diferite sau linii tehnologice diferite, se calculeazã ca grad
de utilizare mediu cu ajutorul urmãtoarei formule:
gradul de
(PF1 x P1) + (PF2 x P2) + É (PFn x Pn)
utilizare mediu =
(CP1 x P1) + (CP2 x P2) + É (CPn x Pn)
pe unitate
în care:
PF = producþia fizicã obþinutã pe produs;
P
= preþul mediu al produsului;
CP = capacitatea de producþie pe produs.
8. Pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu în trimestrul I/1994 nu se aplicã gradul de utilizare a capacitãþii
de producþie realizatã în anul 1993. De asemenea, în situaþia în care valoarea reevaluatã a mijloacelor fixe este mai
micã decât valoarea rãmasã neamortizatã la 31 decembrie
1993, nu se va aplica coeficientul de corecþie a gradului de
utilizare a capacitãþii de producþie.

**) Potrivit raportului statistic F.F.I. ,,Capacitãþile de producþie industriale ºi utilizarea lor în anul 1993Ò.
**) Capacitãþile de producþie medie anualã se determinã incluzând ºi capacitãþile aflate în conservare.

ANEXA Nr. 3
CURSUL VALUTAR

la data de 30 iunie 1994
Felul valutei

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

dolar S.U.A.
lirã sterlinã
dolar australian
ºiling austriac
franc belgian
dolar canadian
coroanã danezã
lirã egipteanã
franc elveþian
marcã finlandezã
franc francez
marcã germanã

Curs în lei

1.677,00
2.609,58
1.212,72
151,31
51,62
1.211,92
270,65
495,20
1.265,66
319,80
310,18
1.064,26

Felul valutei

1 drahmã greceascã

Curs în lei

7,04

1 rupie indianã

53,32

1 lirã irlandezã

2.576,71

1 lirã italianã
1 yen japonez

1,08
16,91

1 coroanã norvegianã

244,14

1 gulden olandez

948,66

1 escudo portughez
1 pesetã spaniolã
1 coroanã suedezã
100 lire turceºti

10,34
12,93
220,92
5,35
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ANEXA Nr. 4

SITUAÞIA

determinãrii valorii rãmase actualizate a imobilizãrilor corporale supuse reevaluãrii

Nr.
crt.

0

I.

Denumirea
imobilizãrii
corporale

1

Valoarea
Coeficientul Coeficientul Gradul de rãmasã
Valoarea
utilizare actualizatã
de înre- Amorti- Valoarea de actuali- de actualizarea
rãmasã
zare
în
prezare
pentru
a
capaci- (col. 4 x
gistrare
þuri la
imobilizãrile tãþilor de col. 5 sau
în conta- calcu- (col. 2Ñ
latã
col. 3)
30 iunie corporale din producbilitate**)
col. 6 x
1994
import***)
þie****)
col. 7)
2

3

4

5

6

7

8

Valoarea
de intrare
actualizatã la
31 decembrie 1993
(col. 8 +
col. 3)

Diferenþe
din reevaluare
(col. 8Ñ
col. 4)

9

10

Imobilizãri
corporale
TOTAL

din care:
A. Terenuri*)
B. Amenajãri de
terenuri
C. Mijloace fixe
Conducãtorul unitãþii,

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

****) Coeficientul de actualizare folosit pentru evaluarea terenurilor este de 8,873 ºi se aplicã la valoarea determinatã
potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991.
****) Nu sunt incluse imobilizãrile corporale ieºite din patrimoniu în perioada 1 ianuarie Ñ 30 iunie 1994.
****) Se stabileºte prin raportarea cursului valutar de schimb la 30 iunie 1994 (anexa nr. 3 la norme) la cursul valutar
de schimb la data întocmirii documentelor vamale de import pentru bunurile respective.
****) La nivelul unitãþii cu profil de producþie industrialã.

ANEXA Nr. 5
ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE

a diferenþelor rezultate în urma reevaluãrii imobilizãrilor corporale ºi a modificãrii capitalului social
1. La societãþile comerciale cu capital integral de stat:
a) % = 1017
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente capitalului social
214.01
214.02
214.03
b) % = 118.09
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale statului, existente în patrimoniu ºi nereflectate în
capitalul social
214.01
214.02
214.03
2. La societãþile comerciale cu capital majoritar de stat,
constituite prin adiþie de capital:
a) % = 1017
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente capitalului social al statului
214.01
214.02
214.03
b) % = 118.09
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale statului, existente în patrimoniu ºi nereflectate în
capitalul social
214.01
214.02
214.03

3. La societãþile comerciale cu capital majoritar privat, constituite prin adiþie de capital:
a) % = 1017
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente capitalului social al statului
214.01
214.02
214.03
b) % = 118.09

Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale statului, existente în patrimoniu ºi nereflectate în
capitalul social

214.01
214.02
214.03
4. La societãþile comerciale mixte constituite prin participaþie cu capital de stat, care vor transmite integral diferenþa
din reevaluarea imobilizãrilor corporale ale statului la societãþile comerciale care deþin titlurile de participaþie
a) înregistrãri la societatea comercialã mixtã:
% = 118.09 Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale existente în patrimoniu
214.01
214.02
214.03

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 313

b) înregistrãri la societatea comercialã care deþine titlurile de participaþie:
261.01 = 1017
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale reprezentând participaþia statului, pe baza comunicãrii
de la societatea mixtã

% = 118.09

Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale primite ca participaþii, precum ºi a diferenþelor din
reevaluarea imobilizãrilor corporale
necuprinse în capitalul social
b) înregistrãri la societatea comercialã care deþine participaþii (holding):
bÕ) 261.01 = 1017 Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale, reprezentând participaþii la societãþi
bÓ) % = 1017
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale proprii cuprinse în
capitalul social
214.01
214.02
214.03
bÕÓ) % = 118.09 Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale necuprinse în capitalul social
214.01
214.02
214.03

5. La societãþile comerciale cu participaþii cu capital de
stat (tip holding)
a) înregistrãri la societãþile comerciale care au primit participaþii de capital:
% = 1017
Ñ cu diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor corporale aferente capitalului social propriu al societãþii, care
va fi comunicatã la F.P.S. ºi F.P.P.
în cotele prevãzute de lege
214.01
214.02
214.03

ANEXA Nr. 6

Denumirea agentului economic.................................
Codul fiscal.................................................................
Fondul Proprietãþii Private la care este arondat.....
STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Formular 06
Ñ milioane lei Ñ
Denumirea indicatorului

Rând

Total patrimoniu
(rd. 2 + rd. 6)

1

din care:
Capital social din care:

2

Capital social aferent statului

3

Capital social aferent persoanelor
fizice ºi juridice române

4

Capital social aferent persoanelor
fizice ºi juridice strãine

5

Alte fonduri, din care:

6

Ñ aferente statului

7

Total patrimoniu din care: (numai
pentru regiile autonome)

8

Ñ patrimoniul propriu

9

Ñ patrimoniul public

10

la 31.12.93

Recalculat

Diferenþa
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SITUAÞIA

determinãrii capitalului social ºi a patrimoniului net la 31 decembrie 1993, corectate
cu diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale*)
Formular 07
Ñ mii lei Ñ
Nr. rd. din

Nr.
rd.

Simbol cont

Denumire indicatori

bilanþ la

Suma

31.12.1993

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

214.01+
214.02+
214.03+
261.01

15.

16.
17.

1017

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1018

27.
28.
29.

30.

TOTAL ACTIV
65
TOTAL Ñ SURSE ATRASE (rd. 3 la rd. 12)
x
din care:
Fond pentru cercetare-dezvoltare
81
Fond de premiere
83
Fond de participare la profit
84
Fond pentru acþiuni sociale, culturale ºi sportive
85
Rezerve pentru cheltuieli preliminate
93
Obligaþii Ñ total
108
Credite ºi împrumuturi
130
Diferenþe favorabile de curs valutar la 31.12.1993
131
Venituri anticipate ºi de realizat
133
Profit aferent facturilor emise ºi neîncasate
(cont 750 minus cont 751)
87 minus 90
Patrimoniul net (rd. 1 Ñ rd. 2)
x
Diferenþe din reevaluarea imobilizãrilor
corporale (mijloace fixe, terenuri ºi
amenajãri la terenuri) din col. 10,
anexa nr. 4 la norme
Patrimoniul net corectat cu diferenþele din
reevaluarea imobilizãrilor corporale
(rd. 13 + rd. 14) = rd. 29 compus din:
x
Capital social
75
Capital social rezultat din reevaluarea
imobilizãrilor corporale
x
Total capital social corectat (rd. 16 + 17)
x
Fond social
78
Fond de rezervã
79
Fond de investiþii
82
Alte fonduri
86
Subvenþii
91
Decontãri privind investiþiile
132
Decontãri privind reevaluarea stocurilor
80
Patrimoniul propriu al regiei rezultat din
reevaluarea imobilizãrilor corporale
x
Pierderi din anul curent
88
Pierderi din anii precedenþi
89
Patrimoniul net corectat
(rd. 18 la rd. 26 + rd. 30 Ñ rd. 27
ºi rd. 28) = rd. 15
Diferenþa din reevaluarea imobilizãrilor
corporale neincluse în capital (din cont 118.09)
x

Conducãtorul unitãþii,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

*) Inclusiv diferenþele din reevaluarea imobilizãrilor corporale intrate în cursul trimestrului I/1994.
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REPUBLICÃRI
H O T Ã R Â R E A G U V E R N U L U I Nr. 288/1993*)
privind ºcolarizarea în România a cetãþenilor din alte þãri
Art. 1. Ñ ªcolarizarea în România a cetãþenilor strãini ºi
a cetãþenilor români având domiciliul stabil în alte þãri se
poate face prin acordarea de burse de cãtre statul român
sau pe cont propriu.
Art. 2. Ñ Bursele statului român se acordã cetãþenilor
strãini sau cetãþenilor români cu domiciliul în strãinãtate astfel:
a) pe bazã de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de colaborare culturalã internaþionalã;
b) în funcþie de interesele externe ale României Ñ 150
de burse anual, repartizate astfel:
Ñ 80 de burse, prin Ministerul Afacerilor Externe, cu
precãdere în favoarea unor tineri provenind din þãri cu care
România nu are perfectate documente de felul celor menþionate la lit. a);
Ñ 40 de burse, prin Ministerul Comerþului, pentru promovarea unor acþiuni de colaborare economicã sau comercialã;
Ñ 30 de burse, prin Ministerul Învãþãmântului, pentru
cetãþenii strãini cu rezultate bune la învãþãturã ºi în cadrul
colaborãrii specifice cu ministere sau instituþii din alte þãri;
c) 50 de burse anual, prin Fundaþia Culturalã Românã,
pentru studii liceale, universitare ºi postuniversitare, în beneficiul unor cetãþeni de origine românã aflaþi în alte þãri, precum ºi al cetãþenilor strãini, alþii decât cei de origine românã,
interesaþi în cultura, ºtiinþa ºi civilizaþia românã.
Art. 3. Ñ Fondurile necesare pentru bursele prevãzute
la art. 2 lit. a) ºi b) se asigurã prin bugetul de venituri ºi
cheltuieli al Ministerului Învãþãmântului.
Fondurile necesare pentru bursele prevãzute la art. 2
lit. c) se asigurã anual de la bugetul de stat Fundaþiei
Culturale Române prin Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 4. Ñ Cuantumul burselor acordate cetãþenilor din alte
þãri este cel stabilit prin hotãrâre a Guvernului, iar modalitatea de platã este prevãzutã în anexã, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 5. Ñ În afara burselor prevãzute la art. 2, sponsori
români sau strãini pot acorda burse pentru cetãþeni strãini
sau români cu domiciliul în strãinãtate numai cu achitarea
integralã a taxelor ºcolare în valutã liber convertibilã.
Art. 6. Ñ Pot fi primiþi la studii fãrã plata taxelor ºcolare, însã cu suportarea integralã, pe cont propriu, a cheltuielilor de întreþinere:
a) personalul reprezentanþelor oficiale strãine Ñ ambasade,
oficii consulare, agenþii economice, organizaþii ºi organisme
internaþionale, precum ºi membrii de familie ai acestuia, în
învãþãmântul de toate gradele, cu condiþia ca personalului
similar din România ºi membrilor de familie ai acestuia sã
li se asigure posibilitatea ºcolarizãrii gratuite în þãrile respective.

Calitatea oficialã a candidaþilor din aceastã categorie, cât
ºi îndeplinirea clauzei de reciprocitate se confirmã de cãtre
Ministerul Afacerilor Externe;
b) în învãþãmântul primar ºi gimnazial, cetãþenii strãini,
membri de familie ai personalului unor organizaþii ºi asociaþii
cu scop nelucrativ Ñ autorizate sã funcþioneze în România Ñ
, ai cadrelor didactice ºi cercetãtorilor care desfãºoarã oficial activitãþi specifice în România, precum ºi ai bursierilor
statului român.
Art. 7. Ñ Pot fi primiþi la studii anual, cu plata taxelor
de ºcolarizare în valutã liber convertibilã, pânã la 3.500
cetãþeni din alte þãri.
Art. 8. Ñ Înscrierea la studii a categoriilor de persoane
prevãzute la art. 2, 5, 6 ºi 7 se face fãrã concurs, pe baza
actelor de studii corespunzãtoare, în funcþie de capacitatea
de ºcolarizare a instituþiilor de învãþãmânt solicitate de
candidaþi.
Pentru profilurile de învãþãmânt artistic, arhitecturã ºi
educaþie fizicã ºi sport se susþin probe de aptitudini, stabilite de instituþiile de specialitate.
Art. 9. Ñ Cetãþenii din alte þãri aflaþi la studii în România
beneficiazã de asistenþã medicalã în condiþii asigurate elevilor sau, respectiv, studenþilor români, indiferent de condiþiile de finanþare a studiilor.
Art. 10. Ñ Înscrierea la studii în România a cetãþenilor
din alte þãri se aprobã numai de Ministerul Învãþãmântului,
care:
Ñ echivaleazã studiile efectuate în strãinãtate de cãtre
candidaþi;
Ñ precizeazã condiþiile financiare în care se efectueazã
studiile;
Ñ repartizeazã solicitanþii pe instituþii de învãþãmânt, în
funcþie de cifrele de ºcolarizare stabilite în prealabil;
Ñ asigurã, cu sprijinul Ministerului Sãnãtãþii, efectuarea
de cãtre candidaþi a unui control medical pentru acces în
colectivitatea studenþeascã, în conformitate cu practica internaþionalã în materie.
Pentru învãþãmântul militar, competenþele prevãzute la
alin. 1 Ñ inclusiv stabilirea numãrului de cetãþeni strãini ºcolarizaþi anual ºi a testelor de aptitudini Ñ revin Ministerului
Apãrãrii Naþionale.
Art. 11. Ñ ªcolarizarea în România a cetãþenilor din alte
þãri se face numai în conformitate cu prevederile prezentei
hotãrâri, care se aplicã începând cu 1 septembrie 1993.
De la aceastã datã, hotãrârile Guvernului nr. 549/1991,
nr. 371/1992 ºi nr. 673/1992, precum ºi orice alte dispoziþii
contrare se abrogã.

*) Republicatã în temeiul art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 736/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din
4 noiembrie 1994.
Hotãrârea Guvernului nr. 288/1993 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993 ºi a mai fost
modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 562/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 25 octombrie 1993, Hotãrârea
Guvernului nr. 41/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 25 februarie 1994, ºi Hotãrârea Guvernului nr. 689/1994, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994.
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ANEXÃ

MODUL DE PLATÃ A BURSELOR

pentru cetãþenii strãini ºi cetãþenii români cu domiciliul în strãinãtate
1. Bursa se atribuie în lei, în cuantumurile stabilite prin
hotãrâre a Guvernului pentru studenþii români.
2. Bursierii statului român beneficiazã de burse în limitele duratei studiilor, pe întregul an calendaristic, inclusiv pentru perioadele de vacanþã în care se aflã în România.
Bursele acordate de statul român se atribuie ºi pe durata
anului pregãtitor de limba românã, dacã este cazul.
3. Bursele se acordã indiferent de veniturile lunare realizate de pãrinþi sau alþi susþinãtori legali, precum ºi de rezultatele la învãþãturã.

4. Plata burselor se suspendã în caz de nepromovare a
unui an de studii, de încãlcare a legislaþiei româneºti sau a
normelor de conduitã ºcolarã, care atrag dupã sine exmatricularea.
5. Bursa se acordã încã 30 de zile dupã finalizarea studiilor liceale, superioare, de doctorat sau de specializare postuniversitarã cu durata de cel puþin un an.
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