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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 85/1997
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acþiuni ºi categorii de cheltuieli
finanþate din fondurile publice
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Punctul III ”Prestãri de serviciiÒ din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea
de avansuri pentru realizarea unor acþiuni ºi categorii de cheltuieli finanþate din fondurile publice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã cu
punctele 8 ºi 9, cu urmãtorul cuprins:
”8. Prestãri de servicii în
domeniul telecomunicaþiilor,
necesare transmiterii de date ºi
informaþii între Biroul Naþional
INTERPOL, cu sediul în
Bucureºti, ºi Secretariatul
General al INTERPOL, cu
sediul în Lyon

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate
în condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri de pânã la 30%
din valoarea cumulatã
pe un an a abonamentului lunar.

9. Servicii de telefonie

a) existenþa unor contracte ferme, încheiate
în condiþiile legii;
b) se pot acorda
avansuri de pânã la
30% din valoarea
totalã a prestaþiilor
efectuate ºi facturate
în trimestrul anterior.Ò

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC

Bucureºti, 13 august 1999.

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Comunicaþii ºi Informaticã,
Sergiu Stelian Iliescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate
În temeiul art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului
naþional de solidaritate,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Pentru realizarea activitãþilor de elaborare,
execuþie, încheiere a execuþiei bugetului Fondului naþional
de solidaritate ºi efectuarea anchetelor sociale necesare
stabilirii drepturilor, precum ºi pentru activitatea de control,
prevãzute la art. 5, 6 ºi, respectiv, 9 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 118/1999, numãrul maxim de posturi aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale se majoreazã cu 15 posturi pentru aparatul propriu
al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, din care 5 posturi pentru Direcþia control din cadrul Departamentului de

protecþie socialã ºi 150 de posturi pentru direcþiile generale
de muncã ºi protecþie socialã teritoriale, din care 50 de
posturi pentru Corpul de control în domeniul asigurãrilor
sociale de stat ºi asistenþei sociale.
(2) Cheltuielile de personal aferente acestor posturi sunt
suportate din Fondul naþional de solidaritate.
Art. 3. Ñ Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 188/1999 se completeazã cu pct. IV ”Unitãþi ºi activitãþi
finanþate din Fondul naþional de solidaritateÒ, având urmãtoarea redactare: ”Activitatea de administrare a Fondului
naþional de solidaritate din aparatul propriu al Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi din direcþiile generale de
muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti finanþatã din Fondul naþional de solidaritate (165
de posturi).Ò

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanþelor,
Iosefina Moroºan,
secretar de stat
Bucureºti, 16 august 1999.
Nr. 661.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999
privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate
CAPITOLUL I
Constituirea Fondului naþional de solidaritate

jocuri interactive sau altele asemenea, respectiv în sarcina
Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ.
(2) Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va înmaArt. 1. Ñ (1) Taxele de timbru social, reglementate la tricula în circulaþie automobilele prevãzute la art. 3 lit. b)
art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999, din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999, dacã
reprezintã obligaþii de platã ale persoanelor fizice, partici- i se va prezenta împreunã cu celelalte documente necepante la jocurile de noroc, precum ºi ale persoanelor fizice sare înmatriculãrii, conform legislaþiei în vigoare, ºi chitanþa
sau juridice care achiziþioneazã automobile noi din import CEC din care sã rezulte cã proprietarul automobilului a
cu o capacitate cilindricã de cel puþin 2.000 cm3 inclusiv. plãtit taxa de timbru social.
Art. 3. Ñ Unitãþile care au sarcina colectãrii sumelor
(2) Sunt considerate jocuri de noroc, în sensul
reprezentând
contravaloarea timbrului social au obligaþia ca,
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999, jocurile
dupã
deducerea
comisionului de 1% care le revine potrivit
prevãzute la art. 6 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
prevederilor art. 10 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãþilor din
nr. 118/1999, sã vireze suma rãmasã pânã la data de 5 a
domeniul jocurilor de noroc ºi la art. 6 lit. b)Ñe) din lunii, pentru încasãrile lunii anterioare. Sumele vor fi virate
Hotãrârea Guvernului nr. 251/1999 privind condiþiile de în contul direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã
autorizare, organizare ºi exploatare a jocurilor de noroc. judeþene, respectiv al Direcþiei generale de muncã ºi proArt. 2. Ñ (1) Obligaþia colectãrii sumelor reprezentând tecþie socialã a municipiului Bucureºti, cu menþiunea cã
contravaloarea timbrului social revine în sarcina persoanelor viramentul reprezintã ”contribuþii la Fondul naþional de soliCompression
CVISIONdeTechnologies’
For Evaluation Purposes Only
fizice sau juridiceby
organizatoare
jocuri de noroc, PdfCompressor.
de daritateÒ.
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Art. 4. Ñ Pânã la desemnarea bãncii comerciale la care interactiv TV se înþelege jocul de noroc definit potrivit prese vor pãstra disponibilitãþile Fondului naþional de solidari- vederilor prezentelor norme metodologice ºi în care se
tate, contribuþiile virate de unitãþile plãtitoare se vor pãstra acordã în direct minimum 50% din valoarea câºtigurilor,
în conturile deschise la unitãþile trezoreriei statului pe prin intermediul reþelelor de televiziune.
seama direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã
(2) Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ, Regia
teritoriale.
Autonomã ”Loteria NaþionalãÒ, precum ºi alþi producãtori,
Art. 5. Ñ Fondurile încasate în cursul trimestrului vor fi care au ca obiect de activitate ºi fabricarea de suport
virate Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale pânã la data material destinat jocurilor de noroc, au obligaþia evidenþierii
de 10 a lunii urmãtoare trimestrului expirat.
clare pe suportul material tipãrit destinat jocurilor de noroc
Art. 6. Ñ Ordonatorul principal de credite al Fondului a valorii taxei de timbru social.
naþional de solitaritate este ministrul muncii ºi protecþiei
(3) Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ, Regia
sociale care îºi poate delega competenþa printr-un ordin Autonomã ”Loteria NaþionalãÒ, precum ºi ceilalþi producãtori,
secretarului de stat coordonantor al Departamentului de care au ca obiect de activitate ºi fabricarea de suport
protecþie socialã.
material destinat jocurilor de noroc, au obligaþia transmiterii,
Art. 7. Ñ Execuþia cheltuielilor se realizeazã de cãtre lunar, cãtre direcþia de specialitate din cadrul Ministerului
direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale, Muncii ºi Protecþiei Sociale, a situaþiei privind comenzile
precum ºi de cãtre instituþii financiare ºi organizaþii negu- facturate de suport material destinat jocurilor de noroc
vernamentale acreditate, desemnate prin ordin al ministrului (cantitativ ºi valoric), detaliate pe beneficiari.
muncii ºi protecþiei sociale.
(4) Prestatorii de servicii care colecteazã de la particiArt. 8. Ñ Sarcina execuþiei bugetare a Fondului naþional panþii la jocurile de noroc atât preþul participãrii la joc, cât
de solidaritate, a organizãrii evidenþei contabile a acestuia, ºi valoarea taxei de timbru social, în vederea transmiterii
precum ºi a întocmirii contului de execuþie revine direcþiei
acestora cãtre organizatorii de jocuri de noroc au obligaþia
care se va constitui în acest scop în cadrul Ministerului
transmiterii, lunar, cãtre direcþia de specialitate din cadrul
Muncii Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi, respectiv, compartiMinisterului Muncii ºi Protecþiei Sociale, a situaþiei privind
mentelor de specialitate din cadrul direcþiilor generale de
vânzãrile ºi prestãrile de servicii pentru organizatorii de
muncã ºi protecþie socialã teritoriale.
jocuri de noroc.
Art. 9. Ñ (1) În funcþie de tipul de joc de noroc, valoa(5) Pentru stocurile de suport material, existente la data
rea timbrului social se marcheazã diferit, astfel:
publicãrii
în Monitorul Oficial al României a prezentelor
a) pentru jocurile de tip loto, expres ºi pronosport se va
norme
metodologice,
destinat jocurilor de noroc, organizaimprima pe biletul de participare de cãtre terminalul intelitorii
de
jocuri
de
noroc
au obligaþia constituirii ºi virãrii taxei
gent suma totalã ce urmeazã a fi plãtitã de jucãtor;
aceastã sumã reprezintã valoarea variantelor jucate, la care de timbru social în condiþiile stabilite de Ordonanþa de
se adaugã taxa de timbru social, evidenþiatã distinct pe urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 ºi de prezentele norme
metodologice, fãrã ca taxa de timbru social sã fie evidenbiletul de participare;
b) pentru jocurile tip loz în plic, ”instant loterryÒ, cãrþi þiatã distinct pe suportul material respectiv; organizatorii de
poºtale, carton Bingo, bilet pariuri etc. se va realiza inscrip- jocuri de noroc au obligaþia afiºãrii, în condiþii optime, a
prevederilor art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
þionarea prin tipãrire pe suport material a trei valori:
nr. 118/1999.
Ñ preþul participãrii la joc;
Ñ valoarea taxei de timbru social; ºi
CAPITOLUL II
Ñ suma totalã ce trebuie plãtitã de jucãtor, ca rezultat
Utilizarea
Fondului
naþional de solidaritate
al adiþionãrii primelor douã valori;
c) pentru jocurile desfãºurate prin intermediul liniilor teleArt. 10. Ñ Alocarea sumelor pentru cheltuielile efectuate
fonice sau al altor mijloace de telecomunicaþii:
din Fondul naþional de solidaritate, potrivit art. 5 din
Ñ se va menþiona valoarea taxei de timbru social în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999, se stabicontractul de prestãri de servicii între organizatorii jocurilor leºte prin hotãrâre a Guvernului adoptatã în prima lunã a
de noroc prin intermediul liniilor telefonice ori al altor mij- trimestrului expirat, pe baza încasãrilor efective evidenþiate
loace de telecomunicaþii ºi Societatea Naþionalã de în execuþia fondului pentru trimestrul respectiv.
Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A. sau alþi prestatori de
Art. 11. Ñ Sumele plãtite din Fondul naþional de solidaservicii de telecomunicaþii;
ritate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), b) ºi e) din
Ñ valoarea taxei de timbru social la acest tip de joc de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 nu se iau
noroc reprezintã suma rezultatã din aplicarea cotei de 10% în calculul veniturilor la stabilirea altor drepturi ºi obligaþii
asupra costului convorbirii individuale colectate de prestato- reglementate de lege.
rul de servicii telefonice sau de alte mijloace de telecomunicaþii pentru organizatorii de jocuri de noroc;
Secþiunea A Ñ Prestaþii de solidaritate socialã
d) pentru jocurile tip cazino taxa de timbru social prevãArt. 12. Ñ Completarea fondurilor destinate plãþii alocazutã la art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
þiilor
acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocaþia
nr. 118/1999 se datoreazã de cãtre jucãtor ºi se deduce
zilnic din încasãrile casieriei ºi din sumele colectate la de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul
mesele de joc în casetele sigilate, obligaþia virãrii ei reve- social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocaþia suplimentarã
pentru familiile cu copii, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)
nind organizatorilor de joc;
e) pentru jocurile interactive TV organizatorul va eviden- din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999, se
þia valoarea taxei de timbru social, care reprezintã 5% asu- stabileºte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
pra preþului de participare la joc, în una dintre formele Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Art. 13. Ñ Alocaþiile de solidaritate se acordã, în
prevãzute la lit. a)Ñc) ale art. 9 din prezentele norme
metodologice, în raport cu modul în care se materializeazã temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a
dreptul de participare la joc (carton Bingo, servicii telefonice Guvernului nr. 118/1999, categoriilor de persoane prevãzute
Compression
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anchetei sociale realizate de direcþiile generale de muncã
Art. 22. Ñ (1) Modificarea titularului alocaþiei de solidaritate se face la solicitarea scrisã a familiei, pe bazã de
ºi protecþie socialã teritoriale.
Art. 14. Ñ (1) Termenul familie, în vederea acordãrii anchetã socialã, prin dispoziþie a directorului general
alocaþiei de solidaritate, desemneazã soþul, soþia ºi copiii lor adjunct cu asistenþa socialã de la direcþiile generale de
muncã ºi protecþie socialã teritoriale.
minori, care locuiesc ºi gospodãresc împreunã.
(2) Dispoziþia de modificare a titularului alocaþiei de soli(2) Termenul familie desemneazã ºi persoana necãsãtoritã sau vãduvã care domiciliazã împreunã cu copilul sãu. daritate se comunicã familiei.
Art. 23. Ñ (1) Persoanele din familie, apte de muncã,
(3) Sunt consideraþi ca fãcând parte din familie ºi copiii
adoptaþi, copiii aflaþi în plasament familial sau încredinþaþi beneficiare de alocaþie de solidaritate, au obligaþia sã dovedeascã cu acte, din 3 în 3 luni, cã au solicitat agenþiei de
familiei.
Art. 15. Ñ Cuantumul alocaþiei de solidaritate se stabi- ocupare ºi formare profesionalã teritorialã repartizarea în
leºte ca diferenþã între valoarea rezultatã din aplicarea muncã sau cã nu au refuzat nejustificat sã dea curs unei
cotei de 50% asupra salariului lunar minim brut pe þarã ºi repartizãri pentru orice loc de muncã oferit.
(2) Neîndeplinirea obligaþiei prevãzute la alin. (1) convenitul net lunar pe membru de familie.
Art. 16. Ñ În cazul familiilor cu copii minori, alocaþia de duce la suspendarea dreptului la alocaþia de solidaritate pe
solidaritate se acordã pentru fiecare membru de familie. o perioadã de 3 luni.
Art. 24. Ñ Plata alocaþiei de solidaritate înceteazã din
Art. 17. Ñ (1) Dreptul la alocaþia de solidaritate se stabileºte pe baza cererii scrise ºi a anchetei sociale, prin dis- luna urmãtoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condipoziþie a directorului general adjunct cu asistenþa socialã þiile stabilite de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
din cadrul direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã nr. 118/1999, precum ºi de prezentele norme metodologice.
Art. 25. Ñ Suspendarea ºi, dupã caz, încetarea plãþii
teritoriale, în a cãror razã domiciliazã solicitantul, potrivit
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa de urgenþã alocaþiei de solidaritate se stabilesc prin dispoziþie a directorului general adjunct cu asistenþa socialã ºi produce
a Guvernului nr. 118/1999.
(2) Cererea se întocmeºte de persoana sau, dupã caz, efecte de la data de întâi a lunii urmãtoare constatãrii
numai de cãtre unul dintre membrii familiei care are capa- modificãrii situaþiei.
Art. 26. Ñ Pe baza solicitãrilor formulate de direcþiile
citatea de exerciþiu al drepturilor civile. În cazurile prevãgenerale
de muncã ºi protecþie socialã teritoriale, Ministerul
zute de lege, cererea poate fi întocmitã de curatorul sau
Muncii
ºi
Protecþiei Sociale va fundamenta hotãrârea
de tutorele persoanei îndreptãþite, de persoana cãreia i s-a
încredinþat un minor sau, dupã caz, de cãtre conducãtorul Guvernului prin care se aprobã efectuarea cheltuielilor din
centrului de primire, al centrului de plasament sau al orga- Fondul naþional de solidaritate.
Art. 27. Ñ (1) Alocarea de fonduri pentru înfiinþarea,
nismului privat autorizat. Titularul alocaþiei de solidaritate
dezvoltarea
ºi diversificarea serviciilor sociale organizate de
este persoana care a întocmit cererea.
asociaþii,
fundaþii
sau de instituþii de cult recunoscute de
(3) Cererea pentru alocaþia de solidaritate se soluþioneazã de direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã lege se face prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei
teritorialã în termen de 30 de zile de la înregistrare, sociale în limita fondului aprobat prin hotãrâre a
perioadã în care se efectueazã ancheta socialã la domiciliul Guvernului.
(2) Criteriile pentru selecþionarea asociaþiilor, fundaþiilor ºi
solicitantului.
instituþiilor
de cult recunoscute de lege, precum ºi fondurile
(4) Modul de soluþionare a cererii se comunicã titularului, în scris, în termen de 5 zile de la emiterea dispoziþiei. alocate acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii
Art. 18. Ñ Solicitantul alocaþiei de solidaritate, cu ocazia ºi protecþiei sociale.
efectuãrii anchetei sociale, are obligaþia sã prezinte declaSecþiunea B Ñ Microcredite
raþia privind veniturile nete lunare realizate de membrii
familiei, precum ºi alte acte doveditoare necesare pentru
Art. 28. Ñ (1) Persoanele fizice care desfãºoarã activijustificarea veniturilor.
tãþi pe cont propriu, generatoare de venituri, sau care
Art. 19. Ñ (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei doresc sã desfãºoare în viitor o astfel de activitate pentru
se iau în considerare toate veniturile pe care membrii întreþinerea materialã proprie sau a familiei ºi care se aflã
acesteia le realizeazã, inclusiv cele care provin din creanþe în situaþii de extremã dificultate pot beneficia de microcrelegale sau din convenþii civile de întreþinere, aflate în exe- dite acordate în acest scop, potrivit prevederilor art. 5
cutare, ºi indemnizaþiile cu caracter permanent acordate alin. (1) lit. c) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
potrivit legii.
nr. 118/1999.
(2) Dacã familia are în proprietate terenuri, clãdiri, spaþii
(2) Microcreditul poate fi solicitat ºi pentru activitãþi de
locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea valorificare a dreptului de proprietate asupra unor bunuri.
venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda,
Art. 29. Ñ Persoanele fizice care beneficiazã de microchiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, precum ºi credite au obligaþia ca pânã la sfârºitul perioadei de graþie
veniturile obþinute din valorificarea bunurilor respective, sub sã prezinte direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã
condiþia pãstrãrii locuinþei ºi a bunurilor necesare nevoilor teritoriale autorizaþia pentru desfãºurarea unei activitãþi indefamiliale.
pendente în baza Decretului-lege nr. 54/1990 ºi cerere
Art. 20. Ñ Plata alocaþiei de solidaritate se efectueazã pentru încheierea contractului individual de asigurare
lunar, începând cu luna urmãtoare celei în care s-a înre- socialã.
gistrat cererea la direcþia generalã de muncã ºi protecþie
Art. 30. Ñ Cheltuielile necesare obþinerii autorizaþiei
socialã teritorialã, prin mandat poºtal la domiciliu sau în pentru desfãºurarea unei activitãþi independente în baza
cont curent deschis de titular la o unitate financiar-bancarã. Decretului-lege nr. 54/1990 se suportã din microcreditul
Art. 21. Ñ Plata alocaþiei de solidaritate la domiciliul acordat.
beneficiarilor poate fi realizatã ºi de cãtre Compania
Art. 31. Ñ Microcreditele se acordã fãrã dobândã, pe o
Naþionalã ”Poºta RomânãÒ pe bazã de convenþie încheiatã perioadã de maximum 60 de luni, cu o perioadã de graþie
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cu Ministerul Muncii
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Art. 32. Ñ Rambursarea microcreditelor se face în rate
lunare, corectate cu rata inflaþiei comunicatã de Comisia
Naþionalã pentru Statisticã.
Art. 33. Ñ (1) Garantarea microcreditelor se face pe
baza unui contract încheiat între beneficiar ºi instituþia
financiarã sau organizaþia neguvernamentalã care le
acordã, prin care se stabilesc mãsurile asigurãtorii privind
rambursarea sumelor.
(2) Microcreditul se garanteazã cu bunurile achiziþionate
pentru desfãºurarea activitãþii propuse ºi/sau cu produsele
obþinute ca urmare a utilizãrii microcreditului.
Art. 34. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale deruleazã activitatea de acordare a microcreditelor prin intermediul
unor
instituþii
financiare
sau
organizaþii
neguvernamentale, pe care le acrediteazã în acest scop.
Art. 35. Ñ Criteriile de evaluare, în vederea acreditãrii
instituþiilor financiare ºi a organizaþiilor neguvernamentale ºi
contractul-cadru sunt prezentate în anexa care face parte
integrantã din prezentele norme metodologice.
Art. 36. Ñ (1) Pe bazã de cerere, persoanele fizice prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 118/1999 pot solicita instituþiilor financiare ºi
organizaþiilor neguvernamentale acreditate acordarea unui
microcredit din Fondul naþional de solidaritate.
(2) Ca urmare a anchetelor sociale efectuate de cãtre
direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale,
potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 118/1999, directorul general adjunct cu asistenþa socialã poate propune acordarea de prestaþii ºi servicii sociale sau acordarea de microcredite prevãzute la
art. 5 alin. (1) lit. c) din acest act normativ.
(3) În cazul propunerii de microcredite, anchetele sociale
sunt trimise cãtre una dintre instituþiile financiare sau orga-
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nizaþiile neguvernamentale acreditate conform art. 34 din
prezentele norme metodologice.
Art. 37. Ñ Instituþia financiarã sau organizaþia neguvernamentalã acreditatã, dupã analiza cererii de microcreditare,
împreunã cu potenþialul beneficiar, realizeazã proiectul de
microcreditare.
Art. 38. Ñ (1) Proiectele de microcreditare sunt transmise de cãtre instituþia acreditatã Comisiei de avizare a
microcreditelor, care funcþioneazã în cadrul Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi care este subordonatã secretarului de stat responsabil cu protecþia socialã.
(2) Aprobarea proiectelor de microcreditare se face prin
ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale.
Art. 39. Ñ Comisia de avizare a microcreditelor are
urmãtoarele atribuþii:
a) selecþioneazã proiectele de microcreditare pe baza
criteriilor stabilite ºi aprobate prin ordin al ministrului muncii
ºi protecþiei sociale;
b) stabileºte graficul derulãrii fondurilor, acolo unde este
cazul;
c) întocmeºte referatul privind acordarea microcreditului,
a cuantumului prevãzut în proiectele selectate ºi îl înainteazã spre aprobare ministrului muncii ºi protecþiei sociale
sau, dupã caz, secretarului de stat coordonator al
Departamentului de protecþie socialã;
d) încheie contractul de microcreditare cu instituþia financiarã sau cu organizaþia neguvernamentalã prin care se
deruleazã proiectul de microcreditare.
Art. 40. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor privind constituirea, virarea ºi utilizarea Fondului
naþional de solidaritate se fac de cãtre organele prevãzute
la art. 9 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999.
ANEXÃ
(la normele metodologice)

CRITERII

de acreditare a instituþiilor financiare ºi a organizaþiilor neguvernamentale
privind acordarea de microcredite
Denumirea
instituþiei

Criteriul de
evaluare

Condiþiile de
punctare

Punctajul
recomandat

Comisionul perceput

la fiecare procent

Ð1

Numãrul angajaþilor
(consilieri)

Ñ pânã la 10
Ñ pânã la 20
Ñ peste 20

+1
+2
+3

Aportul la fondul destinat
microcreditãrii (cofinanþare)

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

+1
+2
+3

pânã la:
100 milioane lei
500 milioane lei
peste 500 milioane lei

Experienþã
Proiecte (fonduri) în derulare

Calitatea proiectelor prezentate

Punctajul
obþinut

0Ñ5
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

pânã la:
100 milioane lei
500 milioane lei
peste 500 milioane lei

+1
+2
+3
0Ñ10

TOTAL: Technologies’ PdfCompressor.
x
x
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CONTRACT-CADRU DE ACORDARE A MICROCREDITELOR
Nr. ÉÉÉ din ÉÉÉÉ
Între
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu sediul în Bucureºti, str. Dem I. Dobrescu nr. 2Ñ4,
sectorul 1, având contul nr. ÉÉÉÉÉ, deschis la Banca ÉÉÉÉÉÉ, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, reprezentat de Comisia de avizare a microcreditelor, având
componenþa: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ........................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
ºi
organizaþia neguvernamentalã, desemnatã prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale,
având calitatea de persoanã juridicã, dobânditã potrivit Legii nr. 21/1924 prin Sentinþa civilã
nr. ÉÉÉÉÉÉÉ, emisã de Tribunalul ÉÉÉÉÉÉ, denumitã administrator, cu sediul în
ÉÉÉÉÉÉ, telefon ÉÉÉÉÉÉÉ, codul fiscal ÉÉÉÉÉÉÉ, având contul nr. ÉÉÉÉ, deschis la ÉÉÉÉÉÉ.É, reprezentatã prin Comitetul de coordonare a proiectului, având componenþa: .....ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
sau
instituþia financiarã acreditatã, desemnatã prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale,
denumitã administrator, înregistratã la Oficiul registrului comerþului nr. ÉÉ..............ÉÉ, cu sediul
în ÉÉÉÉÉ, telefon ÉÉÉÉÉÉÉ, codul fiscal ÉÉÉÉÉ, având contul nr. ÉÉÉÉ, deschis
la ÉÉÉÉÉÉ, reprezentatã prin Comitetul de coordonare a proiectului, având componenþa:
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
1. Obiectul contractului pentru acordarea microcreditelor
1.1. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale acordã din Fondul naþional de solidaritate, în termenii ºi în condiþiile prezentului contract, cu titlu rambursabil, suma de ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ,
care urmeazã a fi utilizatã exclusiv în vederea realizãrii proiectului ”ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÒ,
aprobat prin hotãrârea Comisiei de avizare a microcreditelor nr. ÉÉÉÉÉÉ din data de
ÉÉÉÉÉ, proiect care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.
1.2. Suma de bani acordatã cu titlu rambursabil în scopul ºi în condiþiile prevãzute la punctul 1.1 este denumitã microcredit.
1.3.*) Administratorul se angajeazã sã contribuie în bani, cu suma de ÉÉÉÉÉÉÉÉ lei,
reprezentând ÉÉ% din valoarea contractului, dupã cum se precizeazã în anexa nr. 1 la prezentul contract.
1.4. Contribuþia menþionatã la pct. 1.3 trebuie sã fie depusã înaintea semnãrii contractului de
acordare a microcreditului în contul curent distinct, deschis de administrator pentru acest proiect la
Banca ÉÉÉÉÉÉ în contul nr. ÉÉÉÉÉÉÉ .
1.5. Suma totalã necesarã derulãrii proiectului este ÉÉÉÉÉÉÉÉ, din care contribuþia
administratorului este ÉÉÉÉÉÉÉÉ .
1.6. Eliberarea sumelor reprezentând microcreditul acordat prin intermediul administratorului
se face conform graficului stabilit de Comisia de avizare a microcreditelor, pe baza formularelor
standard de solicitare a plãþii, completate de administrator.
1.7. Nivelul avansului, precum ºi al celorlalte tranºe este stabilit dupã cum urmeazã:
avans ÉÉÉÉÉ.........É;
tranºa I ÉÉÉÉÉ......É;
tranºa a II-a ÉÉÉÉÉ.;
tranºa a III-a ..ÉÉÉÉ .
1.8. Eliberarea tranºelor se face numai în funcþie de executarea ºi de încheierea lucrãrilor
sau a activitãþilor prevãzute în proiect, precum ºi pe baza raportului de evaluare întocmit de direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale, în urma verificãrilor la faþa locului. Raportul
se înainteazã Comisiei de avizare a microcreditelor.
1.9. La solicitarea urmãtoarei tranºe administratorul trebuie sã justifice direcþiilor generale de
muncã ºi protecþie socialã teritoriale utilizarea a cel puþin 75% din tranºa anterioarã. Restul de 25%
se justificã cu ocazia formulãrii solicitãrii pentru urmãtoarea tranºã. În caz contrar, direcþiile generale
de muncã ºi protecþie socialã teritoriale nu vor mai întocmi raportul de evaluare a activitãþii.
1.10. Eventualele sume rãmase în contul deschis pentru contractul pentru microcreditul
acordat, dupã finalizarea proiectului, vor fi returnate Fondului naþional de solidaritate în termen de
15 zile lucrãtoare de la închiderea proiectului în contul deschis cu aceastã destinaþie de direcþia
generalã de muncã ºi protecþie socialã teritorialã.
*) Punctul 1.3 se completeazã numai în situaþia în care administratorul se angajeazã cã va contribui cu bani la
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2. Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor
2.1. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã
teritoriale au dreptul de a verifica datele ºi documentele necesare justificãrii plãþilor fãcute de administrator.
2.2. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale poate, în orice moment, prin notificare cãtre administrator, sã suspende eliberãrile ulterioare pentru finanþarea proiectului, dacã unul dintre urmãtoarele evenimente a avut loc:
a) activitãþile nu au fost realizate în conformitate cu procedurile stabilite în normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999;
b) bugetul Fondului naþional de solidaritate nu mai poate susþine plata microcreditelor prevãzute la art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999;
c) administratorul nu ºi-a îndeplinit obligaþiile la care s-a angajat prin proiect.
2.3. Administratorul se obligã sã cunoascã ºi sã respecte prevederile legislaþiei care reglementeazã funcþionarea Fondului naþional de solidaritate ºi sã îndeplineascã toate obiectivele proiectului, aºa cum sunt ele descrise în anexa nr. 1 la prezentul contract de acordare a
microcreditului ºi conform graficului stabilit.
2.4. Administratorul se obligã sã utilizeze sumele microcreditului, precum ºi sumele reprezentând contribuþia sa la proiect numai pentru realizarea obiectivelor proiectului. În caz contrar,
sumele microcreditului vor fi recuperate de cãtre Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, în contul
Fondului naþional de solidaritate, de la instituþiile financiare ºi de la organizaþiile neguvernamentale
desemnate, iar finanþarea proiectului va fi opritã pânã la recuperarea sumelor.
2.5. Administratorul proiectului, în calitate de unitate de gestiune ºi de conducere a proiectului, organizeazã ºi conduce contabilitatea drepturilor ºi obligaþiilor patrimoniale în conformitate cu
legislaþia în vigoare.
2.6. Administratorul se obligã sã permitã necondiþionat Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
ºi direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã teritoriale urmãrirea ºi controlul realizãrii proiectului ºi sã punã la dispoziþie acestora toate datele ºi documentele solicitate.
3. Forþa majorã
3.1. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale nu rãspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului în situaþia în care bugetul Fondului naþional de solidaritate nu poate asigura finanþarea proiectelor aprobate.
3.2. Administratorul este exonerat de rãspundere în cazul în care nu poate executa total sau
parþial proiectul datoritã unei situaþii de forþã majorã, definitã conform legii.
4. Valabilitatea ºi modificarea contractului
4.1. Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrþi ºi este
valabil pânã la data de ............., dacã pãrþile nu vor conveni altfel.
4.2. Utilizarea microcreditului în alte scopuri decât cele prevãzute în contract este interzisã ºi
atrage rezilierea contractului fãrã intervenþia instanþei judecãtoreºti.
4.3. Dacã în cursul executãrii contractului se constatã încãlcãri ale prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 ºi ale dispoziþiilor normelor metodologice de aplicare a acesteia,
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, prin Comisia de avizare a microcreditelor, poate proceda la
rezilierea contractului fãrã intervenþia instanþei judecãtoreºti.
4.4. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul pãrþilor.
4.5. Partea care are iniþiativa modificãrii va notifica în scris celeilalte pãrþi propria propunere.
Partea care primeºte notificarea se obligã sã rãspundã în termen de 30 de zile lucrãtoare de la
primirea acesteia.
5. Încheierea proiectului
5.1. Înaintea eliberãrii ultimei tranºe administratorul va prezenta planul definitiv, acceptat de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor, conþinând detaliile
privind realizarea activitãþilor pentru obiectivul realizat în cadrul proiectului.
5.2. Proiectul se considerã încheiat dupã aprobarea de cãtre Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor a raportului final, în care se va consemna dacã
obiectivele proiectului au fost îndeplinite ºi dacã au fost justificate toate sumele acordate prin prezentul contract, ºi dupã anunþarea încheierii proiectului de cãtre administrator.
5.3. Situaþia juridicã a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileºte la data
închiderii proiectului, în conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare.
6. Soluþionarea neînþelegerilor
6.1. Orice neînþelegere care decurge din interpretarea ºi din aplicarea prezentului contract
va fi soluþionatã de pãrþi, pe cale amiabilã, în termen de 30 de zile lucrãtoare.
6.2. În cazul în care pãrþile nu ajung la un consens pe cale amiabilã, neînþelegerile vor fi
soluþionate potrivit prevederilor legale în vigoare.
7. Dispoziþii finale
7.1. Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare, ambele având valoare de original
ºi constituind împreunã un singur act juridic.
MINISTERUL MUNCII ªI
PROTECÞIEI SOCIALE
Comisia de avizare a microcreditelor,
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea încheierii contractelor de administrare
a regiilor autonome aflate sub autoritatea Ministerului Finanþelor
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã încheierea contractelor de
administrare a Regiei Autonome ”Loteria NaþionalãÒ ºi a
Regiei Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ, aflate sub autoritatea Ministerului Finanþelor, în condiþiile art. 4 ºi 5 din
Hotãrârea Guvernului nr. 364/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea contractelor de
administrare a companiilor/societãþilor naþionale, a societãþi-

lor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar majoritar, precum ºi a
regiilor autonome, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 213 din 14 mai 1999, completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 608/1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 iulie
1999.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 august 1999.
Nr. 662.
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ºi al altor impozite indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 29 iulie 1999,
se fac urmãtoarele rectificãri:
Ñ La pagina 1 (punctul 1) în loc de: ”1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 5 ÉÒ se va citi:
”1. La articolul I punctul 2, alineatul 3 al articolului 5 ÉÒ.
Ñ La pagina 2 (punctul 11 lit. a) Ñ rândul 2), în loc de: ”É unitãþilor sanitare ºi farmacii, ÉÒ se va citi:
”Éunitãþilor sanitare sau farmaciilor,ÉÒ.
Ñ La pagina 3 (punctul 12 alineatul 2 litera d) Ñ rândul 3), în loc de: ”Éstaþiile de depozitare,ÉÒ se
va citi: ”Éspaþiile de depozitareÉÒ.
Ñ La pagina 4 [punctul 14 alineatul 2, respectiv (27)], în loc de: ”Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la
art. 235 alin. 18ÉÒ se va citi: ”Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 235 alin. 19ÉÒ.
«
În Circulara Bãncii Naþionale a României nr. 11/1999 privind reflectarea unor operaþiuni în contabilitate ºi
întocmirea unor situaþii financiar-contabile de cãtre bãnci, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
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