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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã
a comunei ªimnicu de Sus, satele ªimnicu de Sus, Dudoviceºti ºi Româneºti, judeþul DoljÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei ªimnicu
de Sus, satele ªimnicu de Sus, Dudoviceºti ºi Româneºti,
judeþul DoljÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 1 octombrie 1996.
Nr. 892.
*) Anexa se by
comunicã
numai beneficiarului
de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Modernizarea ºi prelungirea strãzii Ghioceilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeþul CovasnaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea ºi prelungirea strãzii
Ghioceilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeþul
CovasnaÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 1 octombrie 1996.
Nr. 893.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 583/1996
privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor,
a Senatului ºi a Preºedintelui României din anul 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 583/1996 privind torale ºi pentru Biroul Electoral Central. Membrii birourilor
acoperirea cheltuielilor pentru organizarea ºi desfãºurarea electorale ale secþiilor de votare beneficiazã de o indemnialegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui zaþie zilnicã brutã de 25.000 lei pentru fiecare zi de activiRomâniei din anul 1996 se modificã ºi se completeazã tate prestatã în perioada alegerilor.
dupã cum urmeazã:
(3) Membrii Biroului Electoral Central beneficiazã de o
1. Alineatele (2) ºi (3) ale articolului 8 se modificã ºi indemnizaþie zilnicã brutã de 45.000 lei pentru fiecare zi de
vor avea urmãtorul cuprins:
activitate prestatã în perioada alegerilor.Ò
”(2) Membrii birourilor electorale de circumscripþie bene2. Articolul 8 se completeazã cu alineatul (7), care va
ficiazã de o indemnizaþie zilnicã brutã de 35.000 lei pentru avea urmãtorul cuprins:
fiecare zi de activitate prestatã în perioada alegerilor, înce”(7) Preºedinþii birourilor electorale ale secþiilor de votare
pând cu data constituirii birourilor electorale, pe baza liste- au obligaþia sã fie prezenþi în sediile secþiilor de votare în
lor de prezenþã avizate de preºedinþii birourilor electorale perioada 1Ð5 noiembrie 1996 inclusiv.
respective; de aceeaºi indemnizaþie beneficiazã specialiºtii
Ceilalþi membri ai birourilor electorale ale secþiilor de
ºi statisticienii care elaboreazã programele de prelucrare a votare au obligaþia de a fi prezenþi în sediile acestora în
perioada 2Ð4 noiembrie
datelor ºi de centralizare
a rezultatelor
pentru birourile elecCompression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For 1996.
Evaluation Purposes Only
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Art. II. Ñ Cu diferenþa rezultatã din majorarea indemnizaþiilor prevãzute la pct. 1 din prezenta hotãrâre, în sumã
de 5,7 miliarde lei, se suplimenteazã bugetul Secretariatului
General al Guvernului pe anul 1996 din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului.

3

Sumele puse la dispoziþia Secretariatului General al
Guvernului potrivit prezentei hotãrâri, rãmase neutilizate, se
vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pânã la data de 25 decembrie
1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Secretariatul general al Guvernului
Mihai Unghianu
Bucureºti, 17 octombrie 1996.
Nr. 990.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 617/1996
privind aprobarea alocãrii fondurilor pentru cofinanþarea
proiectelor de valorificare ºi transfer tehnologic al unor
rezultate obþinute din activitatea de cercetare ºtiinþificã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 3 din Hotãrârea Guver nului nr. 617 din
30 iulie 1996 privind aprobarea alocãrii fondurilor pentru cofinanþarea proiectelor de valorificare ºi transfer tehnologic al unor rezultate obþinute din activitatea de cercetare ºtiinþificã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 174 din 2 august 1996 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 995.
ANEXÃ

Nr.
crt.

0

Agentul
economic

Proiectul de
transfer tehnologic

Valoarea
totalã a
contractului
de cofinanþare
Ñ milioane lei Ñ

1

2

3

1. Societatea
Comercialã
”AmpelumÒ
Ñ S.A.
Zlatna
Cod fiscal:
1772840

Modernizarea cuptorului de topire cu
vatrã, captarea surselor de gaze cu
conþinut de dioxid
de sulf ºi prelucrarea
acestora

3.350

Contribuþia
Fonduri
agenþilor
din bugetul
economici
de stat pentru
din surse
cofinanþare
proprii
Ñ milioane lei Ñ
Ñ milioane lei Ñ
4

1.675

5

Avantaje
economice

6

1.675

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For

¥ Reducerea
poluãrii cu
90%
¥ Venitul
încasat
suplimentar
110.000 mil.
lei/an Purposes
Evaluation

Only
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0

1

2. Societatea
Comercialã
”BiotehnosÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
523
ºi
Societatea
Comercialã
”TehmanÒ
Ñ S.R.L.
Bucureºti
Cod fiscal:
1555760

3. Societatea
Comercialã
”ZecasinÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
434419
4. Societatea
Comercialã
”Nuclear &
VacuumÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
484091

2

Linie tehnologicã
pentru producerea
în condiþii GMP a
unor soluþii injectabile
de uz uman (Salvarheum fiole-Alflutop)
Linie tehnologicã
pentru producerea
în condiþii GMP de
produse farmaceutice
ºi cosmetice de uz
uman (Armon, Salvarheum Ð cremã,
Biounda) ºi farmaceutice de uz veterinar
Linii tehnologice
pentru producerea
de intermediari naturali destinaþi fabricaþiei de unguente
farmaceutice ºi cosmetice (Biocon, ulei
de crisalidã, extracte
de fructe, seminþe ºi
plante)
Instalaþie industrialã
de obþinere a soluþiilor apoase structurate
(activate) de tip I&S
ºi a apei apirogene,
utilizate pentru fabricaþia de produse
farmaceutice ºi
cosmetice
Instalaþie DIMETSOL
(înlocuitor freon) ºi
fabricarea sprayurilor
deodorante

Telemetru portabil
miniaturizat cu
laser

3

4

5

3.865

1.932,5

1.932,5

3.925

1.962,5

1.962,5

3.350

1.675

1.925

962,5

2.232

1.116

980

490

5. Societatea
Emiþãtor laser
660
330
Comercialã repetitiv
”Institutul
OptoelectronicaÒ Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
Compression484091
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.

1.675

962,5

1.116

6

¥ Medicamente
noi
¥ Venitul încasat suplimentar 18.670 mil.
lei/an
¥ Produse noi
¥ Venitul încasat suplimentar 25.000 mil.
lei/an

¥ Produse noi
¥ Creºterea
profitului cu
15%

¥ Produs original
¥ Creºterea
profitului cu
10%

¥ Produs nou
¥ Venitul încasat suplimentar 4.000 mil.
lei/an

490

¥ Produs nou
¥ Creºterea
profitului cu
12%
¥ Creºterea
ponderii
exportului
cu 10%

330

¥ Produs nou
¥ Venitul
încasat
suplimentar
420 mil. lei/an

For Evaluation Purposes Only
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0

1

6. Societatea

2

Procedeu ºi instalaþie

Comercialã

de fabricare a

”VinalcoolÒ

spirtului

3

1.020

4

5

510

510

5
6

¥ Tehnologie
nouã
¥ Venitul

Ñ S.A.

încasat

Botoºani

suplimentar

Cod fiscal:

7.000 mil.

606091

7. Societatea
Comercialã
”NitramoniaÒ
Ñ S.A.
Fãgãraº
Cod fiscal:
526146
8. Societatea
Comercialã
”Mixt Globus
Industrial
ProdÒ Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
R 326776

Modernizarea instalaþiei existente de
epurare ape reziduale

3.760

1.880

1.880

Instalaþie de filtrare
de tip uscat cu
microcicloane

4.000

2.000

2.000

9. Societatea
Comercialã
”TehnoutilajÒ
Ñ S.A.
Odorheiu
Secuiesc
Cod fiscal:
526146

Gama de maºiniunelte performante
pentru zone colinare,
dispozitive de îmbunãtãþire a parametrilor
energetici la tractoare
agricole ºi combine
de recoltat cereale
ºi orez, agregat
pneumatic de tratamente foliare în
culturã mare, viticulturã ºi pomiculturã
Pompã de injecþie cu
distribuitor rotativ

2.520

1.260

1.260

5.500

2.750

2.750

10. Societatea
Comercialã
”MefinÒ
Ñ S.A.
Sinaia
Cod fiscal:
1332032

lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
67%
¥ Modernizarea tehnologiei
¥ Diminuarea
poluãrii
apelor
¥ Produs nou
¥ Creºterea
ratei profitului
cu 30%
¥ Venitul
încasat
suplimentar
500.000 mil.
lei/an
¥ Utilaje noi
¥ Venitul
încasat
suplimentar
8.000 mil.
lei/an
¥ Creºterea
producþiei
agricole cu
40%
¥ Creºterea
ratei profitului
cu 20%
¥ Produs nou
¥ Venitul
încasat
suplimentar
30.000 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
10%

TOTAL:
37.087
18.543,5
18.543,5
Compression by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For
Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea alocãrii fondurilor pentru cofinanþarea proiectelor de valorificare ºi transfer
tehnologic al unor rezultate obþinute din activitatea de cercetare ºtiinþificã
În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi
finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 36.456,5 milioane lei, din bugetul Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei, agenþilor economici prevãzuþi în anexã,
pentru cofinanþarea proiectelor de transfer tehnologic,
selectate de cãtre Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei pe
baza criteriilor aprobate prin Hotãrârea Guver nului
nr. 466/1996.

Art. 2. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei va lua
mãsuri pentru încheierea contractelor de cofinanþare, cu
respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice, ºi va aloca fondurile de la bugetul
de stat în completare, proporþional cu sumele utilizate de
cãtre agenþii economici din sursele acestora.
Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 999.
ANEXÃ

Nr.
crt.

Agentul
economic

Proiectul de
transfer tehnologic

Valoarea
totalã a
contractului
de cofinanþare
Ñ milioane lei Ñ

1

2

3

0

1. Regia
Autonomã
”Grupul
Industrial
al ArmateiÒ
Bucureºti
Cod fiscal:
R 2777047
2. Regia
Autonomã
”RompiroÒ
Fãgãraº
Cod fiscal:
R 1119078
3. Societatea
Comercialã
”ElectromureºÒ
Ñ S.A.
Târgu Mureº
Cod fiscal:
1220411

Compression by

Contribuþia
Fonduri
agenþilor
din bugetul
economici
de stat
din surse
pentru
proprii
cofinanþare
Ñ milioane lei Ñ Ñ milioane lei Ñ
4

5

Conteinere fabricate
prin injecþie tip
”EuropubelaÒ, pentru
depozitarea deºeurilor
menajere

30.000

15.000

15.000

Modernizarea
instalaþiei de obþinere
a trinitrotoluenului

5.000

2.500

2.500

Aparate electrice,
1.300
800
încãlzitoare cu puteri
pânã la 2 kW
aliniate la normele
C.E.I. din punct de
vedere al randamentelor ºi electrosecuritãþii. Technologies’ PdfCompressor.
CVISION

500

Avantaje
economice

6

¥ Venitul
încasat
suplimentar
41.300 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului net
cu 7%
¥ Venitul încasat
suplimentar
de 5.000 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului net
cu 8%
¥ Venitul încasat
suplimentar
12.910 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%

For Evaluation Purposes Only
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0

1

4. Societatea
Comercialã
”IAMEÒ
Ñ S.A.
Sfântu
Gheorghe
Cod fiscal:
R 549425
5. Societatea
Comercialã
”RofepÒ
Ñ S.A.
Urziceni
Cod fiscal:
R 2084350
6. Societatea
Comercialã
”RombatÒ
Ñ S.A.
Bistriþa
Cod fiscal:
R 564638

7.

8.

9.

10.

2

3

Serie tipizatã de
motoare asincrone
trifazate cu rotor în
scurtcircuit ºi autofrânare

3.230

Tehnologie de
obþinere a miezurilor
magnetice moi pe
bazã de fier-liant.

550

Tehnologie de
790
fabricare a cutiilor
pentru baterii de
acumulatoare utilizând pentru acoperire
materiale pulverulente
pentru protecþia
suprafeþelor metalice
cu grad ridicat de
rezistenþã la coroziune chimicã
Societatea
Instalaþie complexã
140
Comercialã pentru etirat tuburi
”I.C.P.E.
termocontractabile cu
ElectrostaticaÒ diametrul de 50Ð90 mm
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
R 358069
Societatea
Lampã fluorescentã
1.700
Comercialã tubularã miniaturalã
”RomluxÒ
Ñ S.A.
Târgoviºte
Cod fiscal:
914148
Societatea
Maºinã electricã
12.264,5
Comercialã trifazatã cu funcþio”Electronare în regim de
preciziaÒ
generator (alternator
Ñ S.A.
de putere pentru
Sãcele
autovehicule)
Cod fiscal:
R 1128645
Societatea
Servomotor fãrã perii,
905
Comercialã cu magneþi perma”I.C.P.E.Ò
nenþi din pãmânturi
Ñ S.A.
rare
Bucureºti
Cod fiscal:
423140
Minigenerator de
404
ozon, 2Ð10 grame
O3/H

4

2.030

290

5

7
6

1.200

¥ Venitul încasat
suplimentar
4.527 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
30%

260

¥ Venitul încasat
suplimentar
9.247 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
cca 30%
¥ Venitul încasat
suplimentar
867 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%

426,5

363,5

90

50

¥ Venitul încasat
suplimentar
200 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
11%

900

800

¥ Venitul încasat
suplimentar
4.139 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%

5.500

¥ Venitul încasat
suplimentar
900 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
20%

505

400

¥ Venitul încasat
suplimentar
1.500 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%

254

150

6.764,5

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For

¥ Venitul încasat
suplimentar
600 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%
Evaluation
Purposes

Only
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0

1

2

3

4

5

Tehnologie ºi instalaþie pentru fabricarea
stabilizatorului de
ruginã Siltan

270

135

135

11. Regia
Autonomã
”Institutul de
CercetareDezvoltare
pentru
Valorificarea
Produselor
HorticoleÒ
Bucureºti
Cod fiscal:
R 2781080
12. Societatea
Comercialã
”SCIPPAÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
430539
13. Societatea
Comercialã
”PlantavorelÒ
Ñ S.A.
Piatra-Neamþ
Cod fiscal:
2047484

Intesifizarea culturilor
de tomate, castraveþi
ºi flori din sere, prin
introducerea hibrizilor
româneºti

1.417

717

700

Produºi auxiliari
pentru industria
pielãriei ºi procedee
de obþinere

300

150

150

Produse fitoterapeutice ºi dietetice condiþionate sub formã
de granule ºi comprimate

540

270

270

Unguente fitoterapeutice

406

203

14. Societatea
Comercialã
”Avifloria
HoldingÒ
Ñ S.A.
Arad
Cod fiscal:
R 1678967

Tehnologie de cultivare în flux continuu
a cianobacteriei Spirulina Platensis, pentru
obþinere de biomasã

680

340

15. Societatea
Tehnologie de
200
100
Comercialã obþinere a geamului
”GESÒ
peliculizat prin
Ñ S.A.
procedeul pirolitic
Scãien
Cod fiscal:
1317750
16. Societatea
Instalaþie de obþinere
1.470
895
Comercialã a sulfatului de
”AlchimÒ
aluminiu granulat cu
Ñ S.R.L.
22Ñ23% Al2O3
Tulcea
Cod fiscal:
Compression3054463
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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¥ Venitul încasat
suplimentar
600 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%
¥ Venitul încasat
suplimentar
3.250 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
12%

¥ Venitul încasat
suplimentar
880 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%

¥ Venitul încasat
suplimentar
800 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
16%
203
¥ Venitul încasat
suplimentar
500 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
19%
340
¥ Tehnologie
nouã
¥ Venitul încasat
suplimentar
2.050 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
30%
100
¥ Venitul încasat
suplimentar
10.650 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
27%
575
¥ Venitul încasat
suplimentar
27.342 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
17,6% Purposes
For Evaluation

Only
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17. Societatea
Comercialã
”AerofinaÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
5405528
18. Societatea
Comercialã
”RomagÒ
Ñ S.A.
DrobetaTurnu
Severin
Cod fiscal:
1590295
19. Societatea
Comercialã
”OltchimÒ
Ñ S.A.
Râmnicu
Vâlcea
Cod fiscal:
1475261
20. Societatea
Comercialã
”RomboxÒ
Ñ S.A.
Agnita
Cod fiscal:
2458888
21. Societatea
Comercialã
”CominexÐ
NemetalifereÒ
Ñ S.A.
Cluj-Napoca
Cod fiscal:
201314
22. Exploatarea
minierã
Harghita,
MiercureaCiuc
Cod fiscal:
512787

2

3

4

5

9
6

Sistem de reciclare a
seringilor de unicã
folosinþã

800

450

350

¥ Tehnologie
nouã
¥ Reciclarea
materialelor

Umpluturã ordonatã
pentru echiparea
coloanelor de separare a izotopilor

1.200

650

550

¥ Venitul încasat
suplimentar
59,92 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
70%

Separarea argonului
din instalaþiile de separare a aerului folosind
umpluturi ordonate de
înaltã eficienþã

1.500

800

700

¥ Venitul încasat
suplimentar
896 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
100%

Produs chimic auxiliar
pentru prelucrarea
pieilor ºi blãnurilor
ºi tehnologia aferentã
aplicãrii

450

250

200

¥ Venitul încasat
suplimentar
4 mld. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
18%

Realizarea unui nou
sort de feldspat prin
tehnologia de separare magneticã în
separatori cu magneþi
permanenþi din
pãmânturi rare

2.693

1.418

1.275

¥ Venitul încasat
suplimentar
5.200 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
500%

Deferizarea magneticã
a dolomitei de
Voºlobeni în separatoare cu magneþi
permanenþi din pãmânturi rare, pentru
obþinerea de sorturi
calitativ superioare
necesare industriei
sticlei
Tehnologia ºi utilajul
pentru fabricaþia
þevilor cu pereþi
subþiri

1.250

750

500

¥ Venitul încasat
suplimentar
3,7 mil. lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
700%

140

¥ Venitul încasat
suplimentar
1.600 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
15%

23. Societatea
280
140
Comercialã
”Industrial
CefinÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
R 7867787
24. Institutul
Realizarea de bio200
100
de Biologia preparate pe bazã
Dezvoltãrii
de componente
Bucureºti
matriceale cu rol în
Cod fiscal:
procese de stimulare
ºi regenerare
tisularã
Compression3324060
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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¥ Venitul încasat
suplimentar
100 mil. lei/an
¥ Creºterea
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25. Societatea
Comercialã
”CerelastÒ
Ñ S.A.
Bucureºti
Cod fiscal:
3452671
26. Societatea
Comercialã
”CosÒ
Ñ S.A.
Târgoviºte
Cod fiscal:
913720
27. Societatea
Comercialã
”ClujanaÒ
Ñ S.A.
Cluj-Napoca
Cod fiscal:
199206

2

3

Elemente de suspensie cauciuc-metalcord textil pentru
industria de autovehicule ºi vagoane
de cãlãtori pentru
trenuri de mare
vitezã (intercity)
Ecologizarea fluxului
tehnologic de elaborare a oþelului în
cuptoare electrice ºi
pentru reducerea
emisiilor de noxe
Îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu ºi
depoluarea locurilor
de muncã în automatizarea proceselor
de înmuiat, cenuºerit,
vopsit, valorificarea
deºeurilor de piei
tãbãcite ºi netãbãcite,
depãrare enzimaticã
a pieilor ºi recuperarea sãrurilor bazice
de crom
TOTAL:

290

4

5

145

145

6

¥ Venitul încasat
suplimentar
1.150 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului net
cu 26,8%

5.000

3.000

2.000

¥ Tehnologie
nouã
¥ Reducerea
poluãrii

2.600

1.300

1.300

¥ Venitul
încasat suplimentar
12.500 mil.
lei/an
¥ Creºterea
profitului cu
28%
¥ Reducerea
poluãrii

77.829,5

41.373

36.456,5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome
”Aeroportul Internaþional BucureºtiÐOtopeniÒ,
de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :

Compression by

Art. 1. Ñ Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1996 al Regiei Autonome ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÐOtopeniÒ,
de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prezentat în anexã.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Regiei Autonome ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÐOtopeniÒ
se aprobã de cãtre Ministerul Transporturilor.
Art. 2. Ñ În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri ale
veniturilor totale aprobate, regia autonomã va efectua cheltuielile totale proporþional cu gradul
de realizare a PdfCompressor.
veniturilor.
CVISION
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Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se
comunicã Ministerului Transporturilor.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Teodor Groza,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul muncii
ºi protecþiei sociale,
Dorel Mustãþea,
secretar de stat
Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 1.010.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind procedurile de decontare ale Bãncii Naþionale a României
Art. 1. Ñ Începând cu data de 1 noiembrie 1996 se cãtre Banca Naþionalã a României, la cererea bãncii reclamodificã limita de sumã prevãzutã la cap. I pct. 1 din mante.
Circulara Bãncii Naþionale a României nr. 44 din 30 noiemB. Participanþii la ºedinþa specialã ºi procedura de desbrie 1995, de la 1 miliard lei la 500 milioane lei.
fãºurare a acesteia:
Art. 2. Ñ Începând cu data de 1 noiembrie 1996:
1. Participanþii la ºedinþa specialã vor fi, în mod obligaA. Direcþia generalã de plãþi ºi urmãrire a riscurilor ban- toriu, urmãtorii:
care va putea dispune în scris bãncilor comerciale autoriÑ cel puþin câte un agent de compensare pentru fiezate participarea la ºedinþe speciale de restituire a cecurilor, care unitate bancarã aparþinând bãncii reclamate ºi bãncii
cambiilor ºi biletelor la ordin emise la o datã anterioarã reclamante;
Ñ pe care o va preciza Ñ ºi care, pânã la data organiÑ reprezentantul sucursalei (centralei) Bãncii Naþionale
zãrii ºedinþei sau pânã la o datã anterioarã Ñ pe care o
a României.
va preciza Ñ, sunt reclamate de banca beneficiarului,
2. Participanþii au urmãtoarele obligaþii:
denumitã în continuare bancã reclamantã, cã au fost preÎn faza întâi:
zentate în afara ºedinþei de compensare conform
Ñ agentul de compensare al bãncii reclamante are
Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 10/1994 ºi
obligaþia
sã prezinte în cadrul ºedinþei, pentru fiecare
au rãmas neplãtite ºi nerefuzate de banca plãtitorului,
bancã
reclamatã,
câte un borderou centralizator de instrudenumitã în continuare bancã reclamatã.
De asemenea, Direcþia generalã de plãþi ºi urmãrire a mente de debit reclamate Ñ cerere de informare ºi restituire
riscurilor bancare va dispune în scris sucursalelor Bãncii (anexa nr. 1), denumit în continuare borderou tip 1, întocmit în
Naþionale a României forma, modalitatea ºi termenele pri- 3 exemplare, care va conþine referinþe certe doveditoare cã
banca reclamantã a prezentat anterior instrumentele de
vind transmiterea rezultatelor ºedinþei speciale.
Aceste ºedinþe speciale se desfãºoarã dupã procedura debit respective bãncii reclamate ºi cã nu are pânã la data
de mai jos ºi au drept scop informarea reciprocã a partici- ºedinþei speciale informaþii sau documente privind decontapanþilor privind incidentele de plãþi cu instrumente de debit, rea acestora de cãtre banca reclamatã, inclusiv instrumenapãrute între societãþile
bancare ºi constatarea
acestora PdfCompressor.
de tele de debit respective
ca atare;
Compression
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Ñ agentul de compensare al bãncii reclamate are obligaþia sã primeascã borderoul tip 1 sub semnãturã.
În faza a doua:
Ñ agentul de compensare al bãncii reclamate are obligaþia sã întocmeascã în timpul ºedinþei un borderou centralizator de instrumente de debit restituite Ñ notificare de
informare ºi sesizare (anexa nr. 2), denumit în continuare
borderou tip 2, întocmit în 3 exemplare, ºi sã completeze
toate rubricile pe baza documentelor originale pe care le
are asupra sa pentru fiecare poziþie din borderoul tip 1 pe
care l-a primit sub semnãturã, precum ºi pe baza informaþiei pe care o deþine banca reclamatã ºi pe care agentul
de compensare al acesteia o dã pe rãspunderea bãncii
reclamate. Semnãtura agentului de compensare angajeazã
banca reclamatã;
Ñ agentul de compensare al bãncii reclamate are obligaþia sã ataºeze la borderoul tip 2 documentele justificative
pe care le are asupra sa; se considerã document justificativ numai originalul instrumentului de debit sau o adeverinþã
din partea clientului bãncii reclamate, contrasemnatã de
aceasta pentru conformitatea informaþiei conþinute, din care
sã rezulte cã beneficiarul sumei, client al bãncii reclamante,
renunþã la creanþa sa exprimatã prin instrumentul de debit
menþionat în adeverinþã. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii, agentul bãncii reclamate va face menþiunea pe borderoul tip 2 în numele bãncii reclamate; dupã completarea
tuturor rubricilor, agentul de compensare al bãncii reclamate
are obligaþia sã semneze borderoul tip 2 ºi sã îl înmâneze
agenþilor de compensare ai bãncilor reclamante împreunã
cu documentele justificative, în prezenþa inspectorului de
compensare al Bãncii Naþionale a României care le va
verifica ºi le va contrasemna pe fiecare, fãcând pe originalele documentelor justificative menþiunea ”restituit în ºedinþa
specialã din data de...Ò;
Ñ agentul de compensare al bãncii reclamante are obligaþia sã primeascã toate documentele spre verificare, sã le
verifice conformitatea cu reglementãrile în vigoare ºi cu
borderoul tip 1, dupã care aplicã ºtampila ºi semnãtura
autorizatã pe toate cele 3 exemplare;
Ñ reprezentantului Bãncii Naþionale a României îi este
remis câte un exemplar din cele douã borderouri (tip 1 ºi
tip 2).
În faza a treia:
Ñ reprezentantul Bãncii Naþionale a României întocmeºte ºi aplicã ºtampila ºi semnãtura autorizatã pe procesele-verbale privind incidentele de plãþi rãmase nesoluþionate
(anexa nr. 3), pe care agenþii de compensare prezenþi aplicã
ºtampila ºi le semneazã ºi care vor conþine incidentele de
plãþi rãmase de soluþionat în urma desfãºurãrii ºedinþei;
procesul-verbal va fi întocmit în 3 exemplare originale ºi va
putea fi folosit de bãncile reclamante pentru încasarea
creanþelor aferente instrumentelor de platã nerestituite sau
declarate ca pierdute, furate sau distruse de banca reclamatã; participanþii vor informa conducerile ºi clientela implicatã în vederea luãrii de mãsuri pentru constituirea,

reconstituirea sau urmãrirea drepturilor de creanþã, dupã
caz, în interesul aplicãrii legii.
Art. 3. Ñ Începând cu data de 1 octombrie 1996, pentru transmiterile telex privind operaþiunile bancare în contul
clienþilor, Banca Naþionalã a României nu percepe speze
telex.
Art. 4. Ñ Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în
termen de pânã la 30 de zile calendaristice de la data
comunicãrii hotãrârii Consiliului de administraþie al Bãncii
Naþionale a României de acordare a autorizaþiei de funcþionare unei noi societãþi bancare, aceasta are obligaþia de
a transfera toate resursele bãneºti din conturile curente
deschise la societãþile bancare deja autorizate în contul
curent pe care este obligatã sã ºi-l deschidã în prealabil la
Banca Naþionalã a României, cu respectarea reglementãrilor
în vigoare.
Începând cu urmãtoarea zi bancarã dupã expirarea termenului prevãzut la alineatul precedent, societãþile bancare
deja autorizate care continuã sã menþinã conturi de corespondent cu societatea bancarã nou-autorizatã vor fi sancþionate, conform reglementãrilor în vigoare, cu întreruperea
operativã a decontãrilor lor interbancare, iar Direcþia generalã de plãþi ºi urmãrire a riscurilor bancare va sesiza
aceasta Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a
României pentru a dispune asupra autorizaþiei acordate.
Art. 5. Ñ Începând cu data de 1 noiembrie 1996, la
solicitarea scrisã a organelor Ministerului Finanþelor ºi a
Fondului Proprietãþii de Stat, Direcþia generalã de plãþi ºi
urmãrire a riscurilor bancare va putea efectua, la o datã
ulterioarã primirii solicitãrii, stornãri în contul curent al unei
societãþi bancare cãreia i se aplicã prevederile art. 25 lit. a)
din Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 3/1995
numai în limita încasãrilor zilnice evidenþiate în respectivul
cont curent.
Art. 6. Ñ Începând cu data de 1 ianuarie 1997 fiecare
sucursalã judeþeanã a Bãncii Naþionale a României va deschide câte un cont curent pentru o singurã unitate teritorialã a Casei de Economii ºi Consemnaþiuni de pe raza
judeþului respectiv, desemnatã de cãtre aceasta, în vederea
participãrii, începând cu aceastã datã, la toate tipurile de
decontãri interbancare prin sediile OIS ale Bãncii Naþionale
a României, inclusiv la ºedinþele de compensare, în conformitate cu reglementãrile specifice ale Bãncii Naþionale a
României.
Art. 7. Ñ Începând cu data de 1 ianuarie 1997 (data
extrasului de cont) se abrogã pct. 13 al Circularei Bãncii
Naþionale a României nr. 11/1995, iar societãþile bancare
autorizate de Banca Naþionalã a României vor vira, din
proprie iniþiativã, la Banca Naþionalã a României, pe adresa
contului curent al Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, soldul contului de corespondent pe care îl au cu Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

Bucureºti, 11 octombrie 1996.
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ANEXA Nr. 1

Banca reclamantã
.......................................
BORDEROU

CENTRALIZATOR

de instrumente de debit reclamate Ñ cerere de informare ºi restituire
Cãtre .................................

Nr. ........... din ..........................

(banca reclamatã)

Vã rugãm sã ne restituiþi ºi sã ne informaþi despre instrumentele de debit din borderoul de
mai jos:
Tipul
instrumentului

Data
Nr.
crt. prezentãrii cec cambie
instrumentelor
*)
**)
1

2

3

Menþiuni instrument

bilet
la
ordin
**)

4

5

suma
data
nume
banca
de
nume
emiterii
banca
serie numãr
tras/
trasã/ a trasului/ a
beneficiar instru- platã
beneficiarului
cec
cec
subscriitor
subscriitorului
mentului Ð lei Ð
6

7

8

Semnãtura agentului de compensare
ºi ºtampila bãncii reclamante
.................................................

9

10

11

12

13

Semnãtura agentului de compensare
ºi ºtampila bãncii reclamate
..............................................

Semnãtura inspectorului de compensare
ºi ºtampila sucursalei/ centralei B.N.R.
................................................................
**) Dacã se bifeazã ”cecÒ, la rubrica ”Menþiuni instrumentÒ se vor completa subrubricile 6Ñ9 ºi subrubrica 13.
**) Dacã se bifeazã ”cambieÒ sau ”bilet la ordinÒ, la rubrica ”Menþiuni instrumentÒ se vor completa subrubricile 8Ñ13.

ANEXA Nr. 2

Banca reclamatã
.......................................
BORDEROU CENTRALIZATOR

de instrumente de debit restituite Ñ notificare de informare ºi sesizare
Cãtre .................................

Nr. ........... din ..........................

(banca reclamantã)

Prin prezentul borderou vã informãm cu privire la instrumentele de debit solicitate de dvs.
prin borderoul nr. ................ din ......................... ºi vi le remitem anexat pe cele de care dispunem.
Tipul
Menþiuni instrument
instrumentului
Data
Nr. prezentãrii
data suma
bilet
nume
banca
crt. instrumen- cec cambie
nume
emiterii de
banca
la serie numãr
tras/
trasã/ a trasului/ a
telor
beneficiar instru- platã
beneficiarului
ordin cec cec
*)
**)
subscriitor
subscriitorului
mentului Ð lei Ð
**)

Observaþii
***)

1

14

2

3

4

5

6

7

Semnãtura agentului de compensare
ºi ºtampila bãncii reclamante
.................................................

8

9

10

11

12

13

Semnãtura agentului de compensare
ºi ºtampila bãncii reclamate
..............................................

Semnãtura inspectorului de compensare
ºi ºtampila sucursalei/ centralei B.N.R.
................................................................
***)
***)
***)
urmã caz, se

Dacã se bifeazã ”cecÒ, la rubrica ”Menþiuni instrumentÒ se vor completa subrubricile 6Ñ9 ºi subrubrica 13.
Dacã se bifeazã ”cambieÒ sau ”bilet la ordinÒ, la rubrica ”Menþiuni instrumentÒ se vor completa subrubricile 8Ñ13.
Se completeazã, dupã caz, cu: ”restituitÒ, ”pierdutÒ, ”furatÒ, ”distrusÒ, ”nerestituitÒ sau ”plãtitÒ; în acest din
anexeazã actul doveditor al plãþii.
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ANEXA Nr. 3

Sucursala/Centrala B.N.R.
........................................................
PROCES-VERBAL

privind incidentele de plãþi rãmase nesoluþionate între
.......................................... Ñ bancã reclamantã ºi .......................................... Ñ bancã reclamatã
în urma ºedinþei speciale din data de ..... / ....... / 1996

Tipul
Menþiuni instrument
instrumentului
Data
Nr. prezentãrii
data Suma
bilet
nume
banca
crt. instrumen- cec cambie
nume
emiterii de
banca
la serie numãr
tras/
trasã/
a
trasului/
a
telor
beneficiar instru- platã
beneficiarului
ordin cec cec
*)
**)
subscriitor
subscriitorului
mentului Ð lei Ð
**)

Observaþii
***)

1

14

2

3

4

5

6

7

Semnãtura agentului de compensare
ºi ºtampila bãncii reclamante
.................................................

8

9

10

11

12

13

Semnãtura agentului de compensare
ºi ºtampila bãncii reclamate
..............................................

Semnãtura inspectorului de compensare
ºi ºtampila sucursalei/ centralei B.N.R.
................................................................
***) Dacã se bifeazã ”cecÒ, la rubrica ”Menþiuni instrumentÒ se vor completa subrubricile 6Ñ9 ºi subrubrica 13.
***) Dacã se bifeazã ”cambieÒ sau ”bilet la ordinÒ, la rubrica ”Menþiuni instrumentÒ se vor completa subrubricile 8Ñ13.
***) Se completeazã cu: ”pierdutÒ, ”furatÒ, ”distrusÒ, ”restituitÒ sau ”nerestituitÒ, dupã caz.
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