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ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 539/1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare
a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã
ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 539/1998 pentru

”Art. 2. Ñ Nivelul mediu lunar al subvenþiilor care se

aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor

acordã de la bugetul de stat pentru o persoanã asistatã

de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor

este de 450.000 lei.Ò

române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã, publicatã în Monitorul

2.

Dupã articolul 2 se introduce articolul 2 1 cu

urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ (1) În vederea selecþionãrii asociaþiilor ºi

Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie

fundaþiilor, documentaþia de solicitare a subvenþiei se

1998, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:

depune în ultima lunã a trimestrului III al anului curent,

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

pentru subvenþia ce urmeazã sã se acorde în anul urmãtor.
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(2) Convenþia pentru acordarea subvenþiei se încheie cu
fiecare asociaþie ºi fundaþie în luna ianuarie a anului
curent, astfel:
a) în cazul în care bugetul pentru anul curent este
aprobat, convenþia se încheie cu încadrare în suma
prevãzutã cu aceastã destinaþie;
b) în cazul în care bugetul pentru anul curent nu este
aprobat, în luna ianuarie se încheie convenþia provizorie cu
încadrare în suma aprobatã cu aceastã destinaþie în bugetul din anul anterior, urmând ca dupã aprobarea bugetului
pe anul curent sã se încheie convenþia definitivã, cu încadrare în suma aprobatã în bugetul din anul curent.
(3) În limita fondurilor disponibile se poate organiza
selecþia solicitãrilor de subvenþie ºi în anul curent prin ordin

al ministrului muncii ºi protecþiei sociale sau, dupã caz,
prin hotãrâre a consiliului local. Termenul privind depunerea
documentaþiei de solicitare a subvenþiei se anunþã într-un
ziar de largã circulaþie.Ò
3. Anexa cuprinzând Normele metodologice privind
stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii
asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã
care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã
socialã se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 539/1998, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanþelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 30 septembrie 1999.
Nr. 800.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE

privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã
care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã
CAPITOLUL I

CAPITOLUL II

Cadrul general

Procedura de solicitare a subvenþiei

Art. 1. Ñ Asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de
asistenþã socialã, pot primi subvenþii de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, dupã cum urmeazã:
a) de la bugetul de stat, prin Ministrul Muncii ºi
Protecþiei Sociale, cele ale cãror activitãþi de asistenþã
socialã se adreseazã unor beneficiari din mai multe judeþe
ale þãrii;
b) de la bugetele locale, prin primãrii, cele ale cãror
activitãþi de asistenþã socialã se adreseazã beneficiarilor
dintr-un singur judeþ ºi, respectiv, din municipiul Bucureºti.

Art. 2. Ñ Documentaþia de solicitare a subvenþiei se
înainteazã în pachet închis ºi se înregistreazã la registratura Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, dupã caz,
a consiliului local în ultima lunã a trimestrului III al anului,
pentru subvenþia din anul urmãtor.
Art. 3. Ñ (1) Documentaþia de solicitare a subvenþiei va
conþine urmãtoarele:
a) formularele standard de solicitare a subvenþiei, care
se completeazã, în mod obligatoriu, prin dactilografiere, în
trei exemplare, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 1
ºi 2 la prezentele norme metodologice;
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b) raport privind activitatea asociaþiei sau a fundaþiei în
ultimii 2 ani calendaristici, întocmit de reprezentantul serviciului descentralizat al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale în a cãrui razã teritorialã îºi are sediul asociaþia
sau fundaþia ori, dupã caz, de reprezentantul consiliului
local din bugetul cãruia se solicitã subvenþia;
c) notã privind oportunitatea unitãþii de asistenþã socialã
în raport cu prioritãþile de asistenþã socialã din localitate,
întocmitã de reprezentantul serviciului descentralizat al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale în a cãrui razã teritorialã îºi are sediul unitatea de asistenþã socialã sau,
dupã caz, de reprezentantul consiliului local din bugetul
cãruia se solicitã subvenþia;
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b) capacitatea organizatoricã ºi de funcþionare a unitãþii
de asistenþã socialã:
Ñ experienþa asociaþiei sau a fundaþiei în domeniul serviciilor sociale propuse;
Ñ cãile ºi modalitãþile de identificare a beneficiarilor;
Ñ funcþionarea unitãþii de asistenþã socialã într-un sediu
adecvat;
Ñ organizarea activitãþilor din unitatea de asistenþã
socialã;
Ñ calitatea standardelor propuse de asociaþie sau de
fundaþie pentru serviciile acordate de unitatea de asistenþã
socialã;

d) declaraþie pe propria rãspundere a preºedintelui asociaþiei sau al fundaþiei, din care sã reiasã cã organizaþia
nu are sume neachitate la scadenþã cãtre persoane fizice
sau juridice, sume sau bunuri urmãrite în vederea executãrii silite;

Ñ capacitatea bugetului de venituri ºi cheltuieli al
unitãþii de asistenþã socialã de a asigura funcþionarea acesteia, pe perioada subvenþionãrii, la standardele propuse;

e) statutul, actul de constituire a asociaþiei sau a
fundaþiei ºi actele adiþionale, dupã caz;

Ñ experienþa de colaborare, parteneriat cu autoritãþile
locale, cu alte organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale.

f) sentinþa civilã de dobândire a personalitãþii juridice ºi
sentinþele civile care autorizeazã modificãrile statutului,
dupã caz;
g) ultima dare de seamã contabilã a asociaþiei sau a
fundaþiei;
h) ultimul extras de cont bancar;
i) dovada privind codul fiscal;

Ñ capacitatea resurselor umane de a asigura funcþionarea unitãþii de asistenþã socialã la standardele propuse;

Art. 5. Ñ Nu pot fi selecþionate asociaþiile ºi fundaþiile
aflate în urmãtoarele situaþii:
a) nu se încadreazã în prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor
române cu personalitate juridicã care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã;

j) dovada privind patrimoniul social la data solicitãrii
subvenþiei;

b) nu prezintã documentaþia completã ºi întocmitã potrivit prevederilor cap. II din prezentele norme metodologice;

k) dovada de sediu pentru unitatea de asistenþã socialã
(situaþia juridicã, planul clãdirii, contracte cu prestatorii de
servicii pentru cheltuieli curente);

c) plãþile/conturile le sunt blocate ca urmare a unei
hotãrâri judecãtoreºti;

l) documente privind colaborarea, parteneriatul cu consiliile locale, cu organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale, dacã este cazul;
m) alte documente relevante privind activitatea asociaþiei
sau a fundaþiei, dupã caz.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. a)Ñd) vor fi
prezentate în original, iar cele prevãzute la lit. e)Ñm), în
copie.
(3) În cazul în care asociaþia sau fundaþia solicitã subvenþii de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru
mai multe unitãþi de asistenþã socialã, documentele
prevãzute la alin. (1) lit. c), j) ºi k) se prezintã pentru fiecare unitate de asistenþã socialã.
CAPITOLUL III
Criteriile de acordare a subvenþiilor asociaþiilor
ºi fundaþiilor evaluate ºi selecþionate
Art. 4. Ñ Evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor ºi
fundaþiilor se fac pe baza urmãtoarelor criterii:
a) justificarea unitãþii de asistenþã socialã în raport cu
necesitãþile ºi prioritãþile de asistenþã socialã ale comunitãþii;

d) se fac vinovate de declaraþii inexacte cu privire la
informaþiile solicitate;
e) au încãlcat o convenþie pentru prestare de servicii de
asistenþã socialã, încheiatã anterior.
Art. 6. Ñ Evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor ºi
fundaþiilor, pe baza criteriilor prevãzute la art. 4, se fac de
cãtre o comisie de evaluare ºi selecþionare, dupã cum
urmeazã:
a) Comisia de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor ºi
fundaþiilor care pot primi subvenþii de la bugetul de stat se
organizeazã în cadrul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale ºi este numitã anual prin ordin al ministrului muncii
ºi protecþiei sociale;
b) Comisia de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor ºi
fundaþiilor care pot primi subvenþii de la bugetele locale se
organizeazã ºi se aprobã anual prin hotãrâre a consiliului
local.
Art. 7. Ñ (1) Comisia de evaluare ºi selecþionare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Ñ numãrul membrilor ei sã fie de minimum 3 persoane;
Ñ sã funcþioneze cu o majoritate simplã;
Ñ preºedintele comisiei sã fie ales de membrii acesteia
prin vot deschis;

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 488/11.X.1999

Ñ secretarul comisiei sã fie unul dintre membrii acesteia, desemnat de preºedinte prin consultare cu ceilalþi
membri ai comisiei;
Ñ fiecare membru al comisiei sã semneze o declaraþie
de imparþialitate.
(2) Documentaþia de solicitare a subvenþiilor este
evaluatã de cãtre membrii comisiei în funcþie de grila de
evaluare stabilitã.
(3) Pentru fiecare propunere de subvenþionare comisia
stabileºte oportunitatea acesteia de a beneficia de
subvenþie.
(4) Comisia stabileºte asociaþiile ºi fundaþiile care vor
beneficia de subvenþie, precum ºi nivelul total al acesteia.
(5) Comisia înainteazã direcþiei de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, dupã caz,
consiliului local documentele privind asociaþiile ºi fundaþiile
selecþionate.
(6) Comisia anunþã, în scris, rezultatul selecþiei asociaþiei
sau fundaþiei care a solicitat subvenþii, în termen de 60 de
zile de la depunerea documentaþiei.

CAPITOLUL V
Alocarea subvenþiei
Art. 9. Ñ (1) Serviciile publice descentralizate ale
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, respectiv,
organele abilitate de primãrii verificã lunar utilizarea subvenþiei solicitate de asociaþie sau de fundaþie ºi stabilesc
nivelul creditelor bugetare conform documentelor
justificative.
(2) Serviciile publice descentralizate ale Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale sau, respectiv, ordonatorul
principal de credite local efectueazã plata subvenþiei cãtre
asociaþie sau fundaþie prin virament în contul bancar al
acesteia, având în vedere exerciþiul bugetar al anului
curent.

Încheierea convenþiei

Art. 10. Ñ (1) Asociaþiile ºi fundaþiile care înfiinþeazã ºi
administreazã unitãþi de asistenþã socialã ºi care au primit
subvenþii în condiþiile Legii nr. 34/1998 sunt obligate sã
întocmeascã ºi sã transmitã organului de la care au primit
subvenþia, la termenele ºi în condiþiile stabilite prin dispoziþiile legale în vigoare, contul de execuþie privind modul
de utilizare a subvenþiei.

Art. 8. Ñ Modelul de convenþie pentru prestarea de servicii de asistenþã socialã este prevãzut în anexa nr. 3 la
prezentele norme metodologice. La convenþie se vor anexa
ºi formularele-standard de solicitare a subvenþiei, completate potrivit art. 3 din prezentele norme metodologice.

(2) Asociaþiile ºi fundaþiile care au primit subvenþii în
condiþiile Legii nr. 34/1998 sunt obligate sã prezinte organului de la care au primit subvenþia un raport intermediar
ºi final, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL IV

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

FORMULAR

de solicitare a subvenþiilor în temeiul Legii nr. 34/1998

I. Date despre asociaþie/fundaþie
1. Denumirea:

Asociaþia/Fundaþia ..............................................................................................................................
Codul .......................................................... Localitatea ...................................................................
Str. ....................................................................................................................... nr. .......................
Judeþul......................................................... Telefon ................................. Fax ...............................

2. Numãrul ºi data înscrierii legale:

Dosar nr. ..................................................
Sentinþa civilã nr. ............. din data de ............................, eliberatã de .......................................
Instituþia care a acordat avizul în vederea obþinerii personalitãþii juridice ....................................
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3. Structura de conducere a asociaþiei/fundaþiei:

a) Date personale ale preºedintelui asociaþiei/fundaþiei:
Numele ............................................ Prenumele ......................................
Data naºterii .................................
Profesia ...............................................................................................................................................
Funcþia ................................................................................................................................................
Locul de muncã .................................................................................................................................
Domiciliul:
codul .........................., localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ...........,
sectorul/judeþul .......................................... .
b) Date personale ale responsabilului financiar al asociaþiei/fundaþiei:
Numele ............................................ Prenumele ......................................
Data naºterii .................................
Profesia ...............................................................................................................................................
Funcþia ................................................................................................................................................
Locul de muncã .................................................................................................................................
Domiciliul:
codul .........................., localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ...........,
sectorul/judeþul ..........................................

4. Membrii asociaþiei, respectiv personalul fundaþiei:

Numãrul total ......................................, din care:
Ñ salariaþi .......................
Ñ colaboratori ................
Ñ voluntari .....................

5. Filialele/sucursalele asociaþiei/fundaþiei:

..............................................................................................................................................................
(Precizaþi dacã asociaþia/fundaþia are filiale, temeiul juridic în baza cãruia au fost înfiinþate acestea,
numãrul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)

6. Specificaþi obiectivele asociaþiei/fundaþiei în domeniul asistenþei sociale, în conformitate cu statutul:

..............................................................................................................................................................

7. Codul fiscal

Nr. ................. din data de ................................., emis de .............................................
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8. Numãrul contului bancar..........................................................

Banca ..................................................................................................................................................
(denumirea ºi sediul)

Numele persoanelor cu drept de semnãturã:
..............................................................................................................................................................

9. Bugetul anual de venituri ºi cheltuieli al asociaþiei/fundaþiei, pe durata ultimilor 2 ani calendaristici:

..............................................................................................................................................................

10. Patrimoniul de care dispune asociaþia/fundaþia (mijloace fixe, dotãri, echipamente):

..............................................................................................................................................................

II. Experienþa asociaþiei/fundaþiei în domeniul serviciilor de asistenþã socialã
1. Experienþa anterioarã a asociaþiei/fundaþiei în domeniul activitãþilor ºi serviciilor de asistenþã socialã:

..............................................................................................................................................................
(Menþionaþi, dupã caz: DA sau NU. Dacã DA, precizaþi activitãþile ºi serviciile de asistenþã socialã
desfãºurate de asociaþie/fundaþie în anul calendaristic precedent ºi în anul curent, precum ºi grupul-þintã,
dimensiunea acestuia.)

2. Asociaþia/fundaþia desfãºoarã servicii sociale :

Ñ la nivel local
(Dacã Da, precizaþi localitatea.)

DA/NU

Ñ la nivel de judeþ/judeþe
(Dacã DA, precizaþi judeþul/judeþele.)

DA/NU

3. Serviciile oferite sunt contra cost :

DA/NU
(Dacã DA, specificaþi metodologia de stabilire a contribuþiei.)

4. Modalitãþile de selecþionare a beneficiarilor :

..............................................................................................................................................................

5. Calificarea persoanelor din asociaþie/fundaþie, care activeazã în domeniul asistenþei sociale :

Numãrul total ........................................., din care:
cu studii superioare ..................... cu studii medii ................ cu alte forme de calificare ...............

6. A mai primit asociaþia/fundaþia sprijin financiar din partea altor organizaþii/instituþii pentru proiecte în
domeniul asistenþei sociale realizate pânã în prezent?

DA/NU
(Dacã DA, vã rugãm precizaþi, în ordinea importanþei, proiectele relevante, indicând urmãtoarele elemente pentru fiecare.)
Titlul proiectului ..................................................................................
Anul ...................
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Organizaþia/instituþia care v-a sprijinit ...............................................
Suma acordatã ............................................ sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ..................
Descrieþi pe scurt proiectul:
..............................................................................................................................................................
Parteneri în proiect:
..............................................................................................................................................................
Denumiþi o persoanã care poate sã dea referinþe despre proiect:
..............................................................................................................................................................

III. Date tehnice privind unitatea de asistenþã socialã pentru care se solicitã subvenþia
În cazul în care asociaþia/fundaþia solicitã subvenþii de la bugetul de stat sau de la bugetul
local pentru mai multe unitãþi de asistenþã socialã, prezenta secþiune a formularului se va
completa pentru fiecare unitate în parte.
1. Tipul de unitate :

..............................................................................................................................................................

2. Sediul unitãþii de asistenþã socialã:

Localitatea ................................., str. .................................. nr. ............, sectorul/judeþul .................,
codul .........................., telefon ...................................

3. Oportunitatea unitãþii de asistenþã socialã în raport cu prioritãþile comunitãþii :

..............................................................................................................................................................
(Precizaþi temeiul iniþiativei ºi necesitãþile la nivel local cãrora le rãspunde unitatea propusã.)

4. Beneficiari :

a) Beneficiarii sunt rezidenþi în:
..............................................................................................................................................................
(Precizaþi localitatea/localitãþile, judeþul/judeþele.)
b)
Ñ
Ñ
Ñ

Grupul-þintã:
vârsta medie a asistaþilor ....................
numãrul de persoane asistate ....................
modalitãþile de selecþionare a beneficiarilor ............................................

5. Durata în timp:

Funcþioneazã din anul .....................
Urmeazã sã funcþioneze de la data de ..................................

6. Descrierea unitãþii de asistenþã socialã:

a)
b)
c)
d)

serviciul de asistenþã socialã oferit ................................
alte servicii oferite în paralel ..........................................
organizarea ºi funcþionarea activitãþilor ..........................
standarde de calitate propuse ........................................

A.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Date privind gradul de confort, în cazul unitãþii care asistã beneficiarii la sediul acesteia:
suprafaþã locuibilã/asistat .................................
condiþii de cazare, numãrul de asistaþi/dormitor .........................................
condiþii de petrecere a timpului liber .................................................
condiþii de comunicare cu exteriorul ..........................................
condiþii de servire a mesei .................................................
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B. Date privind igiena, în cazul unitãþii care asistã beneficiarii la sediul acesteia:
(Vã rugãm sã anexaþi o copie de pe autorizaþia sanitarã de funcþionare din anul curent.)
Ñ grupurile sanitare: 1 WC la un numãr de ................................... asistaþi;
Ñ 1 lavabou la un numãr de .............................. asistaþi;
Ñ 1 duº/cadã la un numãr de ............................ asistaþi;
Ñ condiþii de preparare ºi servire a hranei ....................................................
C. Alte condiþii în funcþie de profilul beneficiarului:
Ñ condiþii de studiu:
Ñ condiþii de recuperare fizicã:
Ñ ateliere de ergoterapie:
Ñ condiþii de asistenþã ºi îngrijire medicalã:
D. Date privind personalul unitãþii de asistenþã socialã:
a) numãrul total de asistaþi/total personal calificat;
b) numãrul total de asistaþi/total personal:

7. Resurse umane:

..............................................................................................................................................................
(Precizaþi responsabilitãþile individuale ale personalului.)
a) Numãrul total ......................................, din care:
Ñ personal de conducere .................................
Ñ personal de execuþie ....................................
Ñ salariaþi ..............................
Ñ colaboratori .......................
Ñ voluntari ............................
b) Repartiþia pe categorii socioprofesionale:
Ñ numãrul de asistenþi sociali cu studii superioare ....................
Ñ numãrul de asistenþi sociali cu studii medii ............................
Ñ numãrul de personal de altã calificare ....................................
Ñ numãrul de personal medical, din care ....................... medici
Ñ numãrul de muncitori de întreþinere .........................................

8. Date privind coordonatorul unitãþii de asistenþã socialã:

(Dacã este cazul, specificaþi dacã acesta mai are un alt contract de muncã sau de colaborare,
precum ºi locul de muncã.)
Numele ............................................ Prenumele ......................................
Profesia ...............................................................................................................................................
Funcþia ................................................................................................................................................
Locul de muncã .................................................................................................................................
Domiciliul:
codul .........................., localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ...........,
sectorul/judeþul .......................................... telefonul de acasã ......................................
Altã persoanã de contact ..................................................................................................................
(numele, prenumele, adresa, telefonul)
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9. Patrimoniul unitãþii de asistenþã socialã:

(Numai dacã este separat de cel al asociaþiei/fundaþiei.)
a) patrimoniul mobil: .......................................
b) patrimoniul imobil: ......................................
Ñ clãdiri ....................................................
(Specificaþi situaþia juridicã a acestora, anexând actele doveditoare, precum ºi sursele de energie
utilizate pentru încãlzire ºi iluminat. Anexaþi un plan al clãdirii, precum ºi copii de pe contractele cu
prestatorii de servicii.)
c) alte mijloace fixe din dotarea unitãþii de asistenþã socialã, în conformitate cu inventarul
unitãþii:
Ñ echipamente ............................................
Ñ obiecte de inventar .................................
Ñ cazarmament ..................................
Ñ autovehicule ....................................

10. Modalitãþi concrete de colaborare ºi parteneriat:

a) parteneri la nivel local, judeþean, naþional ....................................................................................
b) parteneri externi ...............................................................................................................................
(Precizaþi statutul juridic, precum ºi responsabilitãþile partenerilor. Dacã o altã fundaþie/asociaþie este
partener în proiectul dumneavoastrã, este obligatoriu sã prezentaþi statutul acesteia ºi sentinþa civilã.
Prezentaþi în copie convenþiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastrã.)

11. Criteriile asociaþiei/fundaþiei de evaluare a serviciului de asistenþã socialã propus:

..............................................................................................................................................................

12. Rezultate preconizate:

..............................................................................................................................................................

13. Posibilitãþi privind continuitatea activitãþii unitãþii de asistenþã socialã dupã încetarea perioadei de
subvenþionare:

..............................................................................................................................................................

14. Alte surse de finanþare:

..............................................................................................................................................................
(Menþionaþi numele finanþatorilor ºi contribuþia acestora.)

IV. Subvenþia solicitatã de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local în anul ...................,
este de ............................................................. lei, pentru un numãr de ......................... beneficiari.
DECLARAÞIE
În numele asociaþiei/fundaþiei, declar cã am luat cunoºtinþã de prevederile Legii nr. 34/1998, ale
Hotãrârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã care
înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã, cu modificãrile ulterioare.
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Declar, de asemenea, cã subsemnatul ºi organizaþia mea vom respecta prevederile legale ºi
vom coopera cu finanþatorul. Înþeleg cã finanþatorul nu este obligat sã ne justifice selecþia asociaþiilor ºi a fundaþiilor subvenþionate în baza Legii nr. 34/1998.
Declar, de asemenea, pe propria rãspundere, cã datele, informaþiile ºi documentele prezentate
corespund realitãþii.
Preºedintele asociaþiei/fundaþiei,
............................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data ........................................
Localitatea ..............................
ªtampila

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al unitãþii de asistenþã socialã

În cazul în care asociaþia sau fundaþia solicitã subvenþii de la bugetul de stat sau de la
bugetul local pentru mai multe unitãþi de asistenþã socialã, prezenta anexã se completeazã pentru
fiecare unitate de asistenþã socialã în parte ºi, centralizat, pentru toate unitãþile.
Anul ..................
Localitatea/localitãþile ........................................
Judeþul/judeþele .................................................
Numãrul de beneficiari .....................................
Subvenþia lunarã/beneficiar .............................. lei
Ñ mii lei Ñ
Denumirea indicatorului

Venituri totale,
din care:
Venituri din donaþii
Venituri din sponsorizãri
Alte venituri proprii
Subvenþie acordatã în temeiul
Legii nr. 34/1998
Cheltuieli totale,
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu întreþinerea ºi
repararea mijloacelor fixe
Cheltuieli cu hrana pentru
asistaþi
Cheltuieli cu echipamentul
pentru asistaþi
Cheltuieli cu obiecte de inventar pentru asistaþi
Cheltuieli cu cazarmamentul
pentru asistaþi

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul

IV
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Ñ mii lei Ñ
Denumirea indicatorului

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul

IV

Cheltuieli de transport pentru
asistaþi
Cheltuieli cu materiale igienicosanitare pentru asistaþi
Cheltuieli de întreþinere ºi
gospodãrie
Alte cheltuieli
NOTÃ:

1. La veniturile provenite din donaþii, sponsorizãri ºi alte venituri proprii se vor evidenþia ºi
bunurile în naturã la preþul pieþei.
2. Cheltuielile cu hrana pentru asistaþi, echipamentul pentru asistaþi, obiectele de inventar pentru asistaþi, cazarmamentul pentru asistaþi, transportul pentru asistaþi, materialele igienico-sanitare
pentru asistaþi ºi de întreþinere ºi gospodãrie nu pot fi sub suma alocatã în medie pe asistat de
la bugetul de stat sau, dupã caz, de la bugetele locale.

Preºedintele asociaþiei/fundaþiei,
.....................................................

Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei,
..............................................................

(numele, prenumele ºi semnãtura)

(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data .....................................
ªtampila ...............................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL MUNCII
ªI PROTECÞIEI SOCIALE
Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã a judeþului ............................
(dupã caz, Consiliul Local al .............................)
Nr. .....................

ASOCIAÞIA/FUNDAÞIA
...................................................

În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor
române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã, se
încheie astãzi ............... prezenta

CONVENÞIE

pentru prestarea de servicii de asistenþã socialã
între:
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, prin Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã a
judeþului .............................. (dupã caz, Consiliul Local al .....................), cu sediul în .......................,
telefon .................., cod fiscal ................, cont de virament ......................................., deschis la
..........................................................., reprezentat de .........................................................................
(se precizeazã funcþia)
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ºi
Asociaþia/Fundaþia ......................................................, cu sediul în .................................................,
telefon ................................., cod fiscal ............................., cont de virament ..................................,
deschis la ............................., reprezentatã de .................................., preºedintele asociaþiei/fundaþiei.
(numele ºi prenumele)

CAPITOLUL I
Obiectul convenþiei
Art. 1. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, prin Direcþia generalã de muncã ºi protecþie
socialã a judeþului .................................. (dupã caz, Consiliul Local al ..........................), alocã în
anul ........... o subvenþie în limita sumei de ................................... lei de la bugetul de stat (dupã
caz, de la bugetul local) Asociaþiei/Fundaþiei ........................................, pentru asigurarea de servicii
sociale de întreþinere, corespunzãtoare numãrului de persoane asistate în fiecare lunã prin unitatea
de asistenþã socialã din localitatea ........................., judeþul/sectorul ................, administratã de
aceasta.

CAPITOLUL II
Obligaþiile asociaþiei/fundaþiei
Art. 2. Ñ Asociaþia/fundaþia, în calitate de beneficiar al subvenþiei, are urmãtoarele obligaþii:
a) sã foloseascã subvenþia în mod exclusiv pentru serviciile de asistenþã socialã acordate
persoanelor asistate prin unitatea (unitãþile) de asistenþã socialã prezentatã (prezentate) în anexa
nr. 1 ºi în conformitate cu bugetul de venituri ºi cheltuieli prezentat în anexa nr. 2;
b) sã prezinte direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã (dupã caz, consiliului local),
pânã la data de ............................., un raport intermediar de activitate;
c) sã prezinte direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã (dupã caz, consiliului local), în
termen de 15 zile de la data încetãrii convenþiei, un raport final de activitate;
d) sã accepte controlul ºi verificãrile organului de control al direcþiei generale de muncã ºi
protecþie socialã (dupã caz, al consiliului local) în legãturã cu modul de utilizare a fondurilor ce
constituie subvenþia primitã;
e) în cazul nerespectãrii prevederilor legale în vigoare, sã ramburseze, în termen de 15 zile de
la data comunicãrii somaþiei de platã din partea organului de control, sumele primite, precum ºi
penalitãþile aferente acestora, calculate potrivit dispoziþiilor legale în vigoare care se aplicã impozitelor ºi taxelor datorate bugetului de stat.

CAPITOLUL III
Obligaþiile Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, reprezentat prin Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã a judeþului ........................ (dupã caz, ale Consiliului Local al .......................)
Art. 3. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, reprezentat prin Direcþia generalã de muncã ºi
protecþie socialã a judeþului .................................. (dupã caz, Consiliul Local al ...............................)
are, în raport cu obiectul contractului, urmãtoarele obligaþii:
a) sã aloce fondurile reprezentând subvenþia stabilitã;
b) sã acorde asistenþã de specialitate în desfãºurarea ºi realizarea programelor de servicii sociale asigurate de unitãþile de asistenþã socialã.
Art. 4. Ñ Plata fondurilor se realizeazã þinându-se seama de numãrul efectiv de beneficiari ºi
de nivelul subvenþiei stabilite prin convenþie, prin virament în contul nr. ..............................., deschis
de Asociaþia/Fundaþia .............................. la Banca ............................., cu sediul în ........................ .
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CAPITOLUL IV
Proceduri de încetare a convenþiei
Art. 5. Ñ Fiecare dintre pãrþi poate revoca prezenta convenþie, cu condiþia notificãrii deciziei
celeilalte pãrþi. Revocarea produce efecte dupã 30 de zile de la data notificãrii.
Art. 6. Ñ În cazul în care asociaþia/fundaþia nu respectã condiþiile prezentei convenþii, respectiv neutilizarea subvenþiei în scopul activitãþilor pentru care a fost alocatã, neprezentarea rapoartelor intermediare ºi finale la termenul stabilit sau împiedicarea organului de control sã verifice
actele financiar-contabile, serviciile publice descentralizate ale Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale (dupã caz, consiliul local) au dreptul de a decide oricând încetarea aplicãrii convenþiei,
notificând asociaþiei/fundaþiei anularea plãþilor ºi solicitând restituirea sumelor acordate cu titlu de
subvenþie.
Dacã asociaþia/fundaþia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vãtãmatã se poate
adresa instanþei de judecatã.

CAPITOLUL V
Clauze speciale
Art. 7. Ñ Nerespectarea obligaþiilor asumate de cãtre asociaþie/fundaþie dã dreptul celeilalte
pãrþi sã dispunã suspendarea plãþii lunare a fondurilor care constituie subvenþia pânã la reglementarea situaþiei.
Art. 8. Ñ În cazul în care asociaþia/fundaþia înceteazã activitatea unitãþii de asistenþã socialã,
bunurile de natura obiectelor de inventar, echipamentul, cazarmamentul, dobândite prin subvenþie,
se pun la dispoziþie serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
sau consiliilor locale pentru a fi distribuite, cu titlu gratuit, unei instituþii publice cu profil similar sau
pentru a fi valorificate în condiþiile legii.
Art. 9. Ñ Asociaþia/fundaþia va evidenþia ºi va raporta separat veniturile ºi cheltuielile legate de
suma primitã ca subvenþie ºi va pãstra originalele chitanþelor ºi ale celorlalte documente financiarcontabile, potrivit Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare.
Art. 10. Ñ Modificarea prezentei convenþii se poate face cu acordul pãrþilor, prin act adiþional.
Art. 11. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta convenþie.
Art. 12. Ñ Prezenta convenþie s-a încheiat în douã exemplare, fiecare parte primind un exemplar.
Art. 13. Ñ Convenþia este valabilã pânã la data de ....., datã dupã care îºi înceteazã
valabilitatea.

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã a judeþului ............................................
(dupã caz, Consiliul Local al ....................................................)
Asociaþia/Fundaþia ..................................................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
FORMULAR

pentru raportãri intermediare ºi finale
Convenþia nr. .......................
Data încheierii convenþiei ...........................
Asociaþia/fundaþia:
¥ Adresã ...............................................................................
¥ Telefon/fax (includeþi prefixul) ...........................................
Unitatea de asistenþã socialã ..............................................
Localitatea, adresa, judeþul/sectorul ....................................
Data înaintãrii raportului ................................
Instituþia, numele, prenumele ºi funcþia persoanei care a primit raportul .................................
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I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitãþilor de asistenþã socialã desfãºurate pânã la data întocmirii
raportului:
(Descrierea va cuprinde: beneficiarii, serviciile sociale oferite, calitatea acestora, resursele umane,
metodologia acordãrii serviciului, colaborarea cu alte organizaþii. Descrierea nu va depãºi o paginã.)

2. Realizarea activitãþilor propuse:
Au putut fi desfãºurate aceste activitãþi în timpul planificat?
DA/NU
(Dacã nu, propuneþi mãsurile ce urmeazã a fi luate pentru asigurarea cantitativã ºi calitativã a serviciilor prevãzute în convenþie.)

3. Rezultate obþinute ºi rezultate aºteptate:
(Rezultatele obþinute ºi rezultatele aºteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate
desfãºuratã, în concepte mãsurabile, indicatori de eficienþã. Anexaþi documente relevante, dupã caz.)

4. Numãrul de beneficiari:
Ñ numãrul de beneficiari/lunã la data semnãrii convenþiei:
Ñ numãrul de beneficiari la data raportãrii:

5. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea activitãþilor unitãþii de asistenþã socialã:
(Explicaþi de ce fel de sprijin aveþi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea unitãþilor de asistenþã
socialã.)

6. Alte comentarii (dupã caz):

II. Raport financiar
1. Date despre asociaþia/fundaþia subvenþionatã:
Ñ cont bancar nr. ..............., deschis la Banca .........................................................
(denumirea ºi sediul)

Ñ persoana cu drept de semnãturã ..............................................
(numele ºi prenumele)

2. Date despre subvenþie:
• valoarea subvenþionãrii de la bugetul de stat sau de la bugetul local, în conformitate cu
convenþia:
Ñ valoarea subvenþiei cumulatã la data întocmirii raportului ...........................
Ñ dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivã) ...........................
Ñ soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont ......................
Ñ soldul în casã la începutul perioadei raportate ..................................
Ñ soldul în lei la sfârºitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont ..............................

3. Se anexeazã în copie actele justificative, în conformitate cu prevederile Legii contabilitãþii
nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare.
4. Se anexeazã în copie balanþa ºi bilanþul contabil.
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5. Situaþia centralizatoare pentru fiecare capitol de venituri ºi cheltuieli, în conformitate cu
structura prezentatã în anexa nr. 2 la normele metodologice ºi potrivit modelului prezentat mai jos:
Capitol de venituri
ºi cheltuieli

Nr. document
justificativ

Unitatea care
a emis documentul

Data

Suma

Ce reprezintã

TOTAL lei:

6. Bugetul de venituri ºi cheltuieli al unitãþii de asistenþã socialã
(program ºi realizãri în conformitate cu structura prezentatã în anexa nr. 2 la normele metodologice)
Preºedintele asociaþiei/fundaþiei,
.........................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Coordonatorul unitãþii de asistenþã socialã,
.........................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei,
.........................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data ...........................

ªtampila

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional ”Imobil situat în Bucureºti,
Bd Unirii nr. 37, sectorul 3Ó Ñ magazinul Junior
În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se declarã de utilitate publicã de interes
naþional lucrarea ”Imobil situat în Bucureºti, Bd Unirii
nr. 37, sectorul 3Ò Ñ magazinul Junior.
Art. 2. Ñ Expropriatorul este statul român prin Ministerul
Justiþiei.
Art. 3. Ñ Expropriatorul este autorizat sã stabileascã,
de comun acord cu proprietarul imobilului, modalitatea de
transfer al dreptului de proprietate, cuantumul ºi natura

despãgubirii, în conformitate cu art. 4 din Legea
nr. 33/1994, ºi sã solicite punerea în posesie, în regim de
urgenþã, în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 33/1994.
Art. 4. Ñ Prezentul act de declarare a utilitãþii publice
va fi adus la cunoºtinþã publicã prin afiºare la sediul
Consiliului General al Municipiului Bucureºti ºi prin
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 7 octombrie 1999.
Nr. 814.

R.A.M.O.
LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
1990 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
1991 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
vol. 1/1997 ........................................
vol. 2/1997 ........................................
vol. 3/1997 ........................................
vol. 4/1997 ........................................
vol. 1/1998 ........................................
vol. 2/1998 ........................................
vol. 3/1998 ........................................
vol. 4/1998 ........................................
vol. 1/1999 ........................................
vol. 2/1999 ........................................

38.500 lei
76.500 lei
20.310 lei
24.420 lei
34.980 lei
38.310 lei
37.500 lei
41.250 lei
45.400 lei
49.950 lei
75.000 lei
82.500 lei

HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
vol. 1/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 3/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1995 ........................................ 14.850 lei
vol. 3/1995 ........................................ 16.340 lei
vol. 4/1995 ........................................ 17.980 lei
vol. 1/1996 ........................................ 27.000 lei
vol. 2/1996 ........................................ 29.700 lei
vol. 3/1996 ........................................ 32.670 lei
vol. 4/1996 ........................................ 35.900 lei
vol. 1/1997 ........................................ 40.500 lei
vol. 2/1997 ........................................ 44.550 lei
vol. 3/1997 ........................................ 73.500 lei
vol. 4/1997 ........................................ 80.850 lei
vol. 1/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 2/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 3/1998 ........................................ 27.000 lei
vol. 4/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 5/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 6/1998 ........................................ 30.000 lei
vol. 7/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 8/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 9/1998 ........................................ 32.200 lei
vol. 10/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 11/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 12/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 1/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 2/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 3/1999 ........................................ 53.340 lei
vol. 4/1999 ........................................ 58.660 lei
vol. 5/1999 ........................................ 58.660 lei
vol. 6/1999 ........................................ 58.680 lei
vol. 7/1999 ........................................ 64.500 lei
CONSTITUÞIA ROMÂNIEI
(ediþie de buzunar)
Limba românã ......................................... 2.800 lei
Limba francezã........................................... 650 lei
Limba englezã......................................... 1.050 lei
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LEGISLAÞIE TEMATICÃ
Legislaþie privind notarii publici ºi avocaþii*................................................................................................ 4.000 lei
Legislaþie privind telecomunicaþiile ......................................................................................................... 30.000 lei
Legislaþia bancarã ................................................................................................................................ 10.000 lei
Legislaþie privind turismul...................................................................................................................... 30.350 lei
Legislaþie privind protecþia proprietãþii industriale...................................................................................... 17.100 lei
Legislaþie privind drepturile de autor ....................................................................................................... 11.700 lei
Legislaþie vamalã................................................................................................................................. 16.100 lei
Legislaþie privind evidenþa populaþiei ........................................................................................................ 6.100 lei
Legislaþie privind actele de stare civilã ...................................................................................................... 9.100 lei
Legislaþie privind asociaþiile ºi fundaþiile .................................................................................................. 61.950 lei
Legislaþie privind prevenirea ºi stingerea incendiilor .................................................................................. 13.200 lei
Legislaþie privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale* .................................. 19.700 lei
Statutul personalului vamal ..................................................................................................................... 8.800 lei
Reglementãri privind activitatea de metrologie......................................................................................... 11.200 lei
Reglementãri privind experþii contabili ºi contabilii autorizaþi ........................................................................ 8.700 lei
Reglementãri privind registrul agricol ........................................................................................................ 4.500 lei
Prescripþii tehnice privind tarifele I.S.C.I.R. ................................................................................................ 8.500 lei
Normativ experimental pentru proiectarea ºi execuþia sistemelor de distribuþie a gazelor naturale
cu conducte de polietilenã ....................................................................................................................... 4.700 lei
Reglementãri valutare ale B.N.R. ............................................................................................................. 9.000 lei
Metodologia formãrii continue a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar...................................... 7.000 lei
Inspecþia tehnicã periodicã la vehiculele rutiere ........................................................................................ 10.500 lei
Infracþiuni în legi speciale...................................................................................................................... 28.000 lei
Codul comercial ................................................................................................................................... 45.500 lei
NOUTÃÞI EDITORIALE
Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................ 7.800 lei
Legislaþie în domeniul asistenþei medicale ............................................................................................... 28.000 lei
Legislaþie privind normele de medicina muncii.......................................................................................... 16.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate ...................................... 17.550 lei
Legislaþia viei ºi vinului ......................................................................................................................... 18.650 lei
Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice .................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþia vânatului.............................................................................. 31.100 lei
Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar ............................................................... 10.200 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice ......................................................... 8.500 lei
Legislaþie privind achiziþiile publice ......................................................................................................... 37.200 lei
EDIÞII TRILINGVE (limbile românã, francezã, englezã)
Legea învãþãmântului* ......................................................................................................................... 11.000 lei
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului ..................................................................... 7.400 lei
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ ........................................................................................ 6.330 lei
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare* ............................................................. 9.350 lei
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice.................................................................................. 7.200 lei
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe ..................................................................................... 5.800 lei
Legea privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare* .......................................................................... 6.600 lei
Legea apelor ....................................................................................................................................... 10.500 lei
Legea privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social......................................................... 2.600 lei
Amenajarea teritoriului naþional ............................................................................................................. 16.600 lei
Societãþi comerciale. Registrul comerþului................................................................................................ 20.200 lei
Legislaþia bancarã ................................................................................................................................ 21.200 lei
Avocatul Poporului ............................................................................................................................... 18.100 lei
Legea viei ºi vinului.............................................................................................................................. 74.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã în România ºi regimul zonelor defavorizate ..................................... 46.250 lei
Investiþii directe ºi dezvoltarea activitãþii economice....................................................................................16.400 lei

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.

ALTE PUBLICAÞII
Geneza Constituþiei României................................................................................................................. 140.000 lei
Nicolae Ivanciu-Vãleanu Ð Tratat de doctrine economice .............................................................................. 13.500 lei
Constituþiile române.................................................................................................................................. 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Ideea politicã a schimbãrii ................................................................................................ 5.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1994......................................................................................................... 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Drept internaþional economic........................................................................................... 14.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1996 ...................................................................................................... 24.650 lei
Valericã Dabu Ð Poliþiºti, procurori, judecãtori între lege ºi fãrãdelege............................................................ 12.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1997 ...................................................................................................... 48.000 lei
Gheorghe Iancu Ð Drepturile fundamentale ºi protecþia mediului................................................................... 23.100 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1998 ...................................................................................................... 96.000 lei
Gheorghe Iancu Ð Sisteme electorale........................................................................................................ 15.750 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1992Ñ1997 ..................................................................................... 30.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, francezã, englezã) ............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 ianuarieÐ30 iunie 1998 ..................................................................... 28.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, germanã, englezã)............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 iulieÐ31 decembrie 1998................................................................... 50.200 lei
Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I Ð 22 decembrie 1989Ð31 ianuarie 1999.............. 120.000 lei
Dacã oferta noastrã prezinã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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