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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 362/7 martie 2001

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 49/26 februarie 2001

ORDIN
Ministrul finanþelor publice ºi ministrul industriei ºi resurselor,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Resurselor,
în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata
taxelor vamale, precum ºi a suprataxelor vamale, pentru instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
precum ºi combustibili energetici care sunt importaþi prin credite externe contractate cu garanþia statului de companii ºi
societãþi naþionale, instituþii publice ºi societãþi comerciale,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Lista cuprinzând instalaþiile, echipamentele, utilajele ºi pãrþile acestora, know-how, în valoare de
1.604.445 dolari S.U.A., ce se vor achiziþiona din import de
cãtre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. pentru
obiectivul de investiþii ”Conversie de pe lignit pe huilã a
cazanelor de 420 t/h de la CET Iaºi II ºi CET SuceavaÒ,
care beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale ºi a
suprataxelor vamale, este prevãzutã în anexele la prezentul
ordin.
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Oanã,
secretar de stat

Art. 2. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare
pânã la data de 31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã ºi Direcþia Generalã a Vãmilor vor lua mãsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Agentul economic: Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Adresa: bd Hristo Botev nr. 16Ð18,
sectorul 3, Bucureºti

Obiectivul de investiþii:
Valoarea totalã a creditului:
din care pentru Contractul YMP/ROMÐA2Ð559ÐIS:

Conversie de pe lignit pe huilã a cazanelor de 420 t/h de la
CET Iaºi II
30.400.000 dolari S.U.A.,
15.200.000 dolari S.U.A.

LISTA

pentru anul 2001, cuprinzând importurile de instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
finanþate din credite externe contractate cu garanþia statului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 509/1998,
prevãzute în Contractul YMP/ROMÐA2Ð559ÐIS din 1998 dintre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. România
ºi firma FORTUM ENGINEERING OY / Finlanda, care beneficiazã de scutire de taxe vamale
ºi suprataxe vamale conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000
Nr.
crt.

Denumirea poziþiei tarifare

1. Alte arzãtoare, inclusiv arzãtoare mixte
2. Altele (reductori moarã)
3. Alte tuburi flexibile din fier sau oþel, cu sau fãrã
accesorii (compensatori)

Poziþia tarifarã
(cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

8416.20.90
8474.90.90
8307.10.90

6
4
3

bucatã
bucatã
bucatã

633.750
147.920
4.312
785.982

TOTAL:

ANEXA Nr. 2
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Agentul economic: Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Adresa: bd Hristo Botev nr. 16Ð18,
sectorul 3, Bucureºti

Obiectivul de investiþii:
Valoarea totalã a creditului:
din care pentru Contractul YMP/ROMÐA2Ð560ÐSV:

Conversie de pe lignit pe huilã a cazanelor de 420 t/h de la CET
Suceava
30.400.000 dolari S.U.A.,
15.200.000 dolari S.U.A.

LISTA

pentru anul 2001, cuprinzând importurile de instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
finanþate din credite externe contractate cu garanþia statului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 509/1998,
prevãzute în Contractul YMP/ROMÐA2Ð560ÐSV din 1998 dintre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
România ºi firma FORTUM ENGINEERING OY / Finlanda, care beneficiazã de scutire de taxe vamale
ºi suprataxe vamale conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000
Nr.
crt.

Denumirea poziþiei tarifare

1. Pãrþi turnate din fontã sau oþel pentru maºini
de sortat, mãcinat (pãrþi mori cãrbune)
2. Alte motoare ºi generatoare electrice
de peste 75 kW, dar de maximum 375 kW (motoare
asincrone 375 kW)
TOTAL:

Poziþia tarifarã
(cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

8474.90.10

19

bucatã

424.023

8501.53.92

7

bucatã

394.440

818.463
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OFICIUL CENTRAL DE STAT
PENTRU PROBLEME SPECIALE
COMISIA CENTRALÃ DE RECHIZIÞII

HOTÃRÂREA
Comisiei Centrale de Rechiziþii
nr. 482 din 25 ianuarie 2001
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziþiile de bunuri ºi prestãrile de
servicii în interes public, Comisia Centralã de Rechiziþii a aprobat în ºedinþa din 25 ianuarie 2001 Lista cuprinzând
preþurile unitare pe întreaga þarã, folosite la plata despãgubirilor principalelor bunuri consumptibile rechiziþionabile, valabile
pentru perioada ianuarie 2001 Ñ ianuarie 2002.
Dimensionarea propunerilor privind nivelul preþurilor supuse aprobãrii s-a fãcut în baza Precizãrilor referitoare la
modul în care comisiile mixte de rechiziþii stabilesc anual propuneri privind limitele preþurilor folosite la plata despãgubirilor pentru bunurile consumptibile rechiziþionabile ºi tarifele prestãrilor de servicii în interes public, avizate de Oficiului
Concurenþei ºi de Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice ºi aprobate în ºedinþa Comisiei Centrale de
Rechiziþii.
PRECIZÃRI
referitoare la modul în care comisiile mixte de rechiziþii stabilesc anual propuneri privind limitele preþurilor folosite
la plata despãgubirilor pentru bunurile consumptibile rechiziþionabile ºi tarifele prestãrilor de servicii în interes public
I. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 132
din 15 iulie 1997 privind rechiziþiile de bunuri ºi prestãrile
de servicii în interes public, comisiile mixte de rechiziþii sunt
obligate sã comunice anual Comisiei Centrale de Rechiziþii
propuneri privind limitele preþurilor folosite la plata
despãgubirilor pentru bunurile rechiziþionabile ºi tarifele
prestãrilor de servicii în interes public.
Pe baza propunerilor privind limitele de preþuri ale comisiilor mixte de rechiziþii, conform dispoziþiilor art. 24 alin. (2)
ºi (3) din Legea nr. 132/1997, Comisia Centralã de
Rechiziþii stabileºte preþurile folosite la plata despãgubirilor
pentru bunurile rechiziþionabile ºi tarifele prestãrilor de
servicii în interes public.
În conformitate cu prevederile art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziþiile
de bunuri ºi prestãrile de servicii în interes public, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 11/1998, Comisia Centralã de
Rechiziþii trebuie sã precizeze, cu avizul organului de specialitate al Guvernului ºi al Institutului Naþional de Statisticã
ºi Studii Economice, modul în care comisiile mixte de
rechiziþii stabilesc anual propuneri privind limitele preþurilor
folosite la plata bunurilor consumptibile rechiziþionate ºi tarifele prestãrilor de servicii în interes public.
II. Prin bunuri consumptibile se înþelege bunurile care nu
pot fi folosite fãrã ca la prima lor întrebuinþare sã nu
implice consumarea substanþei lor ori înstrãinarea lor.
Specificul activitãþii de rechiziþii de bunuri impune includerea anumitor bunuri neconsumptibile, în special de valoare
micã, în categoria bunurilor consumptibile, cum ar fi: articole de îmbrãcãminte, maºini de cusut etc. Aceastã
operaþiune se face de Comisia Centralã de Rechiziþii, o
datã cu stabilirea extrasului din Nomenclatorul bunurilor
rechiziþionabile, cu bunurile consumptibile dispuse sã fie
rechiziþionate pentru care se publicã preþuri.
Prin prestãri de servicii în interes public se înþelege efectuarea unor lucrãri sau desfãºurarea unor activitãþi în interes ºi cu caracter public.

III. În vederea îndeplinirii dispoziþiilor legale susmenþionate se emit urmãtoarele precizãri:
1. (1) Pentru creºterea operativitãþii ºi exactitãþii în
dimensionarea preþurilor, în toate cazurile în care datele
existente în situaþiile statistice cuprinzând preþurile medii de
producþie ºi preþurile medii de consum, elaborate de
Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice, sunt
considerate concludente pentru scopul urmãrit, acestea vor
fi luate ca bazã pentru stabilirea preþurilor de cãtre Comisia
Centralã de Rechiziþii ºi vor fi publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(1.1) Dimensionarea preþurilor pentru bunurile consumptibile, alimentare ºi nealimentare, rechiziþionabile de la
agenþii economici producãtori, se va face astfel:
a) pe baza preþurilor medii de producþie cuprinse în
Situaþia statisticã cuprinzând preþurile medii de producþie*),
la care se va adãuga cota de taxã pe valoarea adãugatã,
conform legislaþiei în vigoare;
b) în cazul în care în situaþia sus-amintitã nu se
regãsesc datele necesare, preþurile vor fi dimensionate pe
baza preþurilor medii cu amãnuntul cuprinse în Situaþia
statisticã cuprinzând preþurile medii de consum**),
deducându-se cota forfetarã de adaos comercial al preþului
cu amãnuntul.
(1.2) Dimensionarea preþurilor pentru bunurile consumptibile, alimentare ºi nealimentare, rechiziþionabile din reþeaua
comercialã angro (depozite, angrouri) sau din cea cu
amãnuntul se va face la preþurile publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, valabile pentru rechiziþiile de
la producãtori, la care se va aplica un adaos comercial
menit sã acopere în medie cheltuielile de transport, aprovizionare, depozitare, corespunzãtor verigii comerciale în care
se efectueazã rechiziþia.
(2) Datele luate în calcul la dimensionarea preþurilor
bunurilor consumptibile rechiziþionabile vor fi cele înregistrate la nivelul anului precedent, actualizate la zi pânã la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, de
Comisia Centralã de Rechiziþii, pe baza indicilor preþurilor

**) Situaþia cuprinzând preþurile medii de producþie pentru bunurile (produsele) cuprinse în nomenclatorul PRODIND pentru care Institutul
Naþional de Statisticã ºi Studii Economice transmite prin convenþie date Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziþii.
**) Situaþia cuprinzând preþurile medii de consum pentru bunurile (produsele) cuprinse în nomenclatorul de mãrfuri alimentare, nealimentare ºi
servicii, utilizat în calculul indicelui preþului de consum pentru care Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice transmite prin convenþie date
Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziþii.
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de producþie sau a indicilor preþului de consum, dupã caz,
comunicaþi de Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice prin Buletinul statistic pentru preþuri.
(3) Nivelurile medii ale cotelor de adaos comercial folosite la determinarea limitelor de preþuri propuse la plata
bunurilor consumptibile rechiziþionabile vor fi dimensionate,
pentru perioada luatã în calcul, pe baza datelor furnizate
de patronatele din comerþ, cu avizul Ministerului pentru
Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, ºi aprobate de
Comisia Centralã de Rechiziþii.
2. (1) Pentru bunurile consumptibile, alimentare ºi nealimentare, nenominalizate în datele statistice, precum ºi pentru produsele agricole rechiziþionate de la producãtorii
agricoli, care vor fi comunicate în teritoriu de Comisia
Centralã de Rechiziþii, comisiile mixte de rechiziþii vor identifica preþurile practicate de agenþii economici producãtori
de produse industriale ºi, respectiv, de la achizitorii de
produse agricole în ultimele 60 de zile. Pe baza acestora
ele vor dimensiona propunerile de preþuri limitã, pe care le
vor transmite anual Comisiei Centrale de Rechiziþii pânã la
finele trimestrului II al anului.
Propunerile privind limita de preþuri pentru plata
despãgubirilor vor fi analizate de reprezentanþii ministerelor
de ramurã din cadrul Comisiei Centrale de Rechiziþii,
urmând sã fie elaborate propunerile de preþuri unice pânã
la finele trimestrului III al anului.
(2) Comisia Centralã de Rechiziþii va utiliza aceste propuneri la fundamentarea preþurilor unice, pe care le va
aproba ºi le va publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(3) În condiþiile în care între perioada la care se referã
preþurile publicate ºi data efectuãrii rechiziþiilor va avea loc
un proces inflaþionist, plata bunurilor rechiziþionate se va
face la preþurile publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, la care se va aplica un coeficient de majorare ce
va fi transmis de Comisia Centralã de Rechiziþii comisiilor
mixte de rechiziþii, dimensionat pe baza indicilor preþurilor
de producþie ºi, respectiv, a indicilor preþului de consum
comunicaþi de Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice prin Buletinul statistic pentru preþuri.
3. Lista cuprinzând preþurile, care va fi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, va cuprinde ºi
urmãtoarele precizãri:
(1) Rechiziþionarea bunurilor produse ºi/sau comercializate de companii ºi/sau societãþi naþionale se va face la
preþurile stabilite de aceºti agenþi economici, cu sau fãrã
avizul Oficiului Concurenþei, în vigoare la data rechiziþiei.
De asemenea, pentru acele bunuri produse sau/ºi comercializate de alþi agenþi economici decât companii sau/ºi
societãþi naþionale, ale cãror preþuri ºi tarife se stabilesc
conform dispoziþiilor legale, cu avizul Oficiului Concurenþei,
rechiziþionarea se va face la aceste preþuri ºi tarife, în
vigoare la data rechiziþiei.
(2) Produsele agricole ºi industriale alimentare
rechiziþionabile de la populaþie (alte persoane fizice decât
producãtorii agricoli) vor fi plãtite la preþurile în vigoare
practicate în reþeaua comercialã cu amãnuntul sau, dupã
caz, pe piaþa þãrãneascã, la data efectuãrii rechiziþiei.
(3) Rechiziþionarea de la importatori sau comercianþi
angrosiºti a bunurilor consumptibile, alimentare ºi nealimentare, provenite din import, se va face la preþurile în vigoare

practicate de importatori, respectiv de comercianþi
angrosiºti, la data efectuãrii rechiziþiei.
(4) Rechiziþionarea bunurilor provenite din import de la
comercianþii detailiºti se va face la preþurile practicate de
importatori, respectiv de comercianþi angrosiºti, la data
rechiziþiei, la care se aplicã un adaos comercial corespunzãtor verigii comerþului cu amãnuntul.
(5) Prestãrile de servicii în interes public se efectueazã
conform art. 17 din Legea nr. 132/1997, iar plata acestora
se face de autoritãþile menþionate la art. 27 din aceeaºi
lege.
(5.1) Pentru serviciile efectuate pe bazã de ordin de
chemare emis de autoritãþile militare prestarea nu se va
plãti pe bazã de tarife dimensionate potrivit Legii concurenþei nr. 21/1996, ci potrivit reglementãrilor emise de
aceste autoritãþi.
(5.2) Pentru serviciile, respectiv pentru efectuarea unor
lucrãri sau pentru desfãºurarea unor activitãþi în interes
public, pe bazã de ordin emis de ministere ºi autoritãþile
administraþiei publice locale, plata acestora se va face
astfel:
a) persoanele fizice care provin din sectorul bugetar sau
din societãþile comerciale cu capital majoritar de stat, din
regii autonome, companii ºi societãþi naþionale au dreptul la
o platã lunarã egalã cu salariul brut, potrivit contractului
individual de muncã, avut în luna precedentã chemãrii pentru prestarea de servicii în interes public, dar nu mai micã
decât salariul minim brut pe þarã, stabilit conform legii în
vigoare;
b) persoanele care provin din sectorul privat au dreptul
la o platã lunarã egalã cu venitul mediu brut realizat în
ultimele 3 luni, dar nu mai micã decât salariul minim brut
pe þarã, stabilit conform legii în vigoare;
c) persoanele care provin din rândul ºomerilor sau care
nu se încadreazã în nici una dintre situaþiile mai sus
menþionate au dreptul la o platã lunarã stabilitã de beneficiarul lucrãrilor pânã la nivelul celei stabilite pentru persoanele care provin din sectorul bugetar, dar nu mai micã
decât salariul minim brut pe þarã, stabilit conform legii în
vigoare.
4. În cazul în care pentru bunurile consumptibile
rechiziþionate nu existã preþuri publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dimensionarea preþului se face de
cãtre delegatul unitãþii beneficiare ºi al administraþiei publice
locale prin comparaþie cu preþurile produselor similare, astfel cum rezultã din prevederile art. 25 alin. (1) lit. g) din
Legea nr. 132/1997.
5. Modalitatea de aplicare a Precizãrilor referitoare la
modul în care comisiile mixte de rechiziþii stabilesc anual
propuneri privind limitele preþurilor folosite la plata
despãgubirilor pentru bunurile rechiziþionabile consumptibile
ºi tarifele prestãrilor de servicii în interes public va fi experimentatã de comisiile mixte de rechiziþii ºi de Comisia
Centralã de Rechiziþii pe o perioadã de un an.
6. Lista cuprinzând preþurile unitare folosite la plata
despãgubirilor principalelor bunuri consumptibile rechiziþionabile face parte integrantã din prezentele precizãri.

ªeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
preºedintele Comisiei Centrale de Rechiziþii,
general de brigadã inginer Teodor Palade
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând preþurile unitare folosite la plata despãgubirilor principalelor bunuri consumptibile rechiziþionabile
Cotele de adaos comercial aprobate sunt:
Cota

Veriga de desfacere
angro
Adaosul
comercial
la nivelul
cheltuielilor
de transportaprovizionaredepozitare
(%)

Bunuri rechiziþionabile

Adaosul
comercial
(%)

Pentru produsele (bunurile) industriale alimentare

4

12

Pentru produsele (bunurile) industriale nealimentare textile
ºi încãlþãminte

5

Pentru produsele (bunurile) metalo-chimice

4,03

Veriga de desfacere
en dŽtail
Adaosul
comercial
la nivelul
cheltuielilor
de transportaprovizionaredepozitare
(%)

Adaosul
comercial
(%)

10

22,25

10,6

9

32,33

11,5

7

17,8

Cu preþurile de producþie unitare, actualizate pe baza indicilor statistici de preþuri (de producþie sau de consum)
cu cotele de adaos comercial ºi cota de taxã pe valoarea adãugatã în vigoare, se vor dimensiona preþurile pentru plata
despãgubirilor bunurilor consumptibile rechiziþionate de la agenþii economici producãtori, agenþii economici comercianþi
angro ºi de la agenþii economici comercianþi en dŽtail.
Lista cuprinzând preþurile, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, va intra în vigoare:
a) la declararea mobilizãrii generale sau parþiale ori a stãrii de rãzboi, prin decret de declarare;
b) la instituirea stãrii de asediu sau de urgenþã, prin decret de instituire;
c) în caz de concentrãri, exerciþii ºi antrenamente de mobilizare, prin hotãrâre a Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii;
d) în cazul prevenirii, localizãrii ºi înlãturãrii unor dezastre, prin hotãrâre a Guvernului sau prin ordine ale
prefecþilor.
Lista cuprinzând bunurile consumptibile rechiziþionabile pentru care se stabilesc ºi se publicã preþuri unitare va fi
extinsã cu grupe, respectiv sortimente, de bunuri ce pot fi solicitate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea
nr. 132/1997.

LISTA

cuprinzând preþurile unitare folosite la plata despãgubirilor principalelor bunuri consumptibile rechiziþionabile
Bunuri rechiziþionabile
Bunuri consumptibile
Nr.
de strictã necesitate
crt.
prevãzute în plan

0

1

Nr.
crt.
al
sortimentului

Codul
statistic al
produsului
(CPSA)

Denumirea produsului

U.M.

2

3

4

5

Preþul unitar
de producþie
la nivelul lunii
decembrie 2000
(lei)
6

Produse de morãrit ºi panificaþie
1. Biscuiþi
2. Fãinã de grâu albã
3. Mãlai
4. Paste fãinoase

5.
6.
7.
8.

Ceaiuri naturale
Fasole uscatã
Orez
Ulei comestibil

9. Zahãr

1
2
3
4
5
6
7

1582.13
1582.13
1561.21
1561.21
1561.22
1585.11
1585.11

Biscuiþi fãrã adaos de îndulcitori
Alte feluri de biscuiþi
Fãinã albã de grâu
Fãinã semialbã de grâu
Mãlai
Paste fãinoase alimentare, cu ouã
Paste fãinoase alimentare, fãrã ouã

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

23.000,00
23.800,00
5.700,00
4.750,00
4.500,00
14.400,00
12.900,00

8
9
10
11
12
13
14

1586.13
0115.13
1561.40
1542.11
1542.11
1583.12
1583.12

Produse vegetale conservabile
Ceai instant (plic de hârtie poroasã de 2 g)*)
Fasole uscatã*)
Orez glasat preambalat*)
Ulei în amestec
Ulei de floarea-soarelui, rafinat
Zahãr rafinat din sfeclã
Zahãr rafinat din zahãr brut din import

kg
kg
kg
litru
litru
kg
kg

325.000,00
16.000,00
9.500,00
15.400,00
15.500,00
11.700,00
10.000,00

6
0
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10. Cartofi
11. Compoturi
12. Conserve de legume
în apã, zarzavaturi
pentru ciorbe

13. Carne

14. Preparate din carne

2

3

15
16
17

0113.10
0113.10
1533.22

18

1533.14

19
20

1533.14
1533.14

21

1533.14

22

1511.11

23

1511.13

24

1511.14

25
26
27

1511.16
1512.12
1512.12

28

1512.12

29

1512.12

30

1513.11

31

1513.12

32

1513.12

4

Legume ºi fructe proaspete ºi conservabile
Cartofi timpurii ºi de varã*)
Cartofi de toamnã*)
Compot de fructe indigene (piersici,
prune, cireºe, viºine)
Tomate conservate prin sterilizare,
pasteurizare
Mazãre conservatã prin sterilizare, pasteurizare
Fasole boabe conservatã prin sterilizare,
pasteurizare
Alte legume ºi amestecuri de legume
(exclusiv mâncãruri) conservate prin sterilizare,
pasteurizare
Carne ºi produse din carne
Carne de bovine proaspãtã sau
refrigeratã în carcasã
Carne de porcine proaspãtã sau refrigeratã
în carcasã (inclusiv grãsimi)
Carne de porcine congelatã în carcasã
(inclusiv grãsimi)
Carne de ovine ºi caprine*)
Cocoºi ºi gãini întregi congelate
Cocoºi tranºaþi ºi gãini tranºate în bucãþi
congelate
Carne de pui calitatea I (fãrã cap, gât ºi gheare),
preambalatã în pungi de polietilenã
Carne de gãinã calitatea I (fãrã cap, gât
ºi gheare), preambalatã în pungi de polietilenã
Altã carne de porc uscatã, sãratã sau afumatã
(inclusiv specialitãþi)
Alte specialitãþi de mezeluri (salamuri, tobã,
caltaboºi, parizer, crenvurºti, polonezi)
Salam Bacãu, Dacia, Carpaþi, Salonta

16. Brânzã topitã

33
34
35

1551.40
1551.40
1551.40

17. Lapte praf

36

1551.20

18. Caºcaval

37
38
39

1551.40
1551.40
1551.30

Produse lactate
Brânzã (telemea) din lapte de vacã
Brânzã (telemea) din lapte de oaie
Brânzeturi topite, altele decât cele rase
sau sub formã de pudrã
Lapte praf cu un conþinut >1,5%
de materii grase
Caºcaval (din lapte de vacã)
Caºcaval (din lapte de oaie)
Unt cu un conþinut de materii grase <85%

40

1513.12

Conserve
Conserve din carne de porc

41
42
43
44

1513.12
1513.12
1533.22
1533.22

45
46
47
48

15. Telemea

19. Unt proaspãt
20. Conserve din carne
de porc în suc
propriu
21. Dulceaþã
22. Gem de fructe
(marmeladã)
23. Pastã de roºii
24. Pate (pastã
din carne, din ficat)
25. Apã mineralã
(bãuturi rãcoritoare,
apã carbogazoasã)
26. Cafea naturalã
27. Miere de albine
28. Ouã

5

6

kg
kg
kg

4.700,00
2.600,00
20.000,00

kg

9.200,00

kg
kg

12.400,00
15.300,00

kg

12.000,00

kg

45.000,00

kg

50.000,00

kg

43.000,00

kg
kg
kg

35.000,00
30.000,00
31.000,00

kg

39.000,00

kg

31.200,00

kg

68.000,00

kg

37.500,00

kg

102.000,00

kg
kg
kg

29.800,00
36.700,00
54.000,00

kg

43.500,00

kg
kg
kg

53.700,00
61.600,00
55.900,00

kg

51.000,00

cutie
cutie
kg
kg

14.500,00
15.000,00
30.600,00
28.400,00

1533.22
1533.14
1533.14
1513.12

Carne de porc în suc propriu (cutie de 300 g)
Carne de vitã în suc propriu (cutie de 300 g)
Dulceaþã
Gem de fructe indigene (prune, viºine,
piersici, cãpºuni)
Marmeladã, magiun
Pastã de tomate
Bulion
Conserve din ficat (exclusiv de pasãre)

kg
kg
kg
kg

19.200,00
22.100,00
15.300,00
45.000,00

49

1598.10

Alte produse alimentare
Ape minerale

l

2.300,00

50

1598.10

sticlã

5.300,00

51
52
53

1586.11
0126.21
0125.20

Apã mineralã (Izvorul Minunilor, Borsec,
în sticlã din plastic de 1.500 ml)
Cafea naturalã boabe în vrac*)
Miere poliflorã Ñ calitate superioarã*)
Ouã*)

kg
kg
bucatã

79.000,00
28.400,00
1.800,00

7
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29. Sare comestibilã

2

54
55

3

1440.10
1440.10

4

5

Sare grunjoasã în vrac
Sare extra, iodatã (pungã de 1.000 g)

kg
kg

6

1.900,00
3.300,00

Articole de echipament
30. Chiloþi sau
indispensabili

56
57

1823.12
1823.12

31. Corturi

58

1740.22

32. Lenjerie de pat

59
60

1740.12
1740.12

33. Pijama

61
62

1832.12
1832.12

34. Maiouri (tricouri)

63
64
65
66

1823.30
1823.30
1824.31
1740.11

67

1740.11

68
69
70
71

1740.13
1740.14
1740.14
1772.10

72

1772.10

39. Saci de dormit

73

1740.22

40. Saltele

74

3615.12

41. Cizme din cauciuc

75

1930.12

76
77

1930.12
1821.00

78

1822.12

79
43. Bonete din pânzã albã 80
Halate albe
81
Pantofi pentru tenis
82

1821.00
1821.30
1821.30
1930.23

35. Mãnuºi
36. Pãturi

37. Prosoape

38. Pulovere

42. Combinezoane
de protecþie

Pantaloni albi

Chiloþi ºi indispensabili pentru bãrbaþi ºi bãieþi
Chiloþi pentru bãrbaþi, din tricot (100%),
cu betelie elasticã
Corturi turistice, din fâº, pentru douã persoane,
tip ”AlpinÒ*)
Lenjerie de pat
Garniturã de pat pentru o persoanã,
din bumbac în amestec
Pijama pentru bãrbaþi (þesãturã tip BBC)
Pijama pentru bãrbaþi, din tricot (BBC
în amestec)
Tricouri ºi maiouri pentru bãrbaþi ºi bãieþi
Maiouri pentru bãrbaþi, din tricot (100% BBC)
Mãnuºi din piele (exclusiv mãnuºi pentru sport)
Pãturi, altele decât pãturile electrice, din lânã
sau pãr fin de animale
Pãturi, altele decât pãturile electrice,
din fibre sintetice
Prosoape de toaletã sau de bucãtãrie
Prosop flauºat (50/100 cm)
Prosop flauºat (60/120 cm)
Pulover pentru bãrbaþi, din lânã în amestec,
cu mânecã lungã*)
Pulover pentru bãrbaþi, din PNA, cu mânecã
lungã*)
Saci de dormit, din fâº ºi pânzã, pentru adulþi,
tip clasic*)
Saltele tip ”RelaxaÒ pentru o persoanã
Articole de protecþie
Încãlþãminte din cauciuc ºi materiale plastice
pentru echipamente de protecþie
Cizme simple, pentru bãrbaþi, din cauciuc
Articole de îmbrãcãminte pentru lucru

83

1822.24

Salopete cu bretele ºi ºorturi pentru
bãrbaþi ºi bãieþi
Combinezoane de protecþie*)
Bonete din pânzã albã*)
Halate albe*)
Încãlþãminte cu feþe din piele naturalã
pentru sport
Pantaloni pentru bãrbaþi, din tercot (tip BBC)

bucatã
bucatã

29.800,00
20.800,00

bucatã 1.036.000,00
bucatã
bucatã

180.000,00
253.600,00

bucatã
bucatã

144.000,00
153.400,00

bucatã
37.600,00
bucatã
26.200,00
pereche 185.000,00
bucatã 262.900,00
bucatã

139.000,00

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

27.400,00
30.000,00
45.000,00
190.000,00

bucatã

128.000,00

bucatã

333.000,00

bucatã

860.500,00

pereche

75.000,00

pereche
bucatã

77.600,00
86.000,00

bucatã

137.000,00

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

158.000,00
19.600,00
89.600,00
270.000,00

pereche 121.300,00

44. Cremã pentru
încãlþãminte
45. Detergenþi
46. Sãpun de faþã

84

2466.47

Articole de gospodãrie ºi igienã personalã
Cremã pentru încãlþãminte (tub)

tub

6.300,00

85
86

2451.32
2451.31

Detergenþi
Sãpun de toaletã ºi semitoaletã

kg
kg

21.700,00
36.500,00

47.
48.
49.
50
51.
52.
53.

87
88
89
90
91
92
93

0114.10
0111.15
0111.16
0114.10
0111.13
1440.10
0113.31

Fân
Orz boabe
Ovãz boabe
Paie de cereale
Porumb boabe
Sare furajerã
Soia boabe

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1.100,00
2.700,00
2.650,00
600,00
3.800,00
2.900,00
6.950,00

Furaje
Fân
Orz boabe
Ovãz boabe
Paie de cereale
Porumb boabe
Sare furajerã
Soia boabe

*) Preþurile unitare se vor actualiza cu indicii preþurilor de consum pe principalele mãrfuri ºi servicii.
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Normelor Bãncii Naþionale a României nr. 8/1999
privind limitarea riscului de credit al bãncilor
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) ºi ale art. 50 alin. (1) din Legea privind Statutul Bãncii Naþionale a
României nr. 101/1998, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale art. 38 alin. (1) din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezenta circularã.
Art. I. Ñ Normele Bãncii Naþionale a României
nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bãncilor,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245
din 1 iunie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Bãncile vor raporta Bãncii Naþionale a
României Ñ Direcþia supraveghere nivelul indicatorilor de
solvabilitate prin intermediul formularului ÇSolvabilitatea
bãncilorÈ, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2 la
prezentele norme.
Formularele ÇStructura activelor din bilanþÈ ºi ÇStructura
elementelor în afara bilanþuluiÈ se vor completa avându-se
în vedere urmãtoarele:
a) vor cuprinde ansamblul teritoriului naþional ºi toate
subunitãþile din strãinãtate ale bãncii Ñ la nivelul global al
bãncii ÇGÈ;
b) vor cuprinde toate operaþiunile, în toate monedele,
evaluate în contravaloarea în lei;
c) codurile poziþiilor vor fi cele prevãzute în modelele
situaþiilor financiar-contabile pentru bãnci ºi în normele
metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, fiind
utilizate pentru a evidenþia corelaþiile existente între sumele
înregistrate în soldurile conturilor corespunzãtoare ºi:
Ð totalul sumelor nete rezultate în urma încadrãrii pe
grade de risc de credit a activelor aferente poziþiei respective (tabelul ÇStructura activelorÈ);
Ð totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit
corespunzãtoare rubricilor de echivalent credit, aferente
poziþiei respective (tabelul ÇStructura elementelor în afara
bilanþuluiÈ).

Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de
la sfârºitul lunii pentru care se face raportarea.Ò
2. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ Bãncile vor raporta Bãncii Naþionale a
României Ñ Direcþia supraveghere nivelul expunerilor mari
prin intermediul formularului ÇSituaþia privind expunerile
mariÈ, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3a) la
prezentele norme ºi al formularului ÇStructura grupurilor
care reprezintã un singur debitor, faþã de care banca înregistreazã expuneri mariÈ, al cãrui model este prevãzut în
anexa nr. 3b) la prezentele norme.
Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 10 zile
de la sfârºitul lunii pentru care se face raportarea.Ò
3. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ Bãncile vor raporta Bãncii Naþionale a
României Ñ Direcþia supraveghere nivelul împrumuturilor
nete acordate persoanelor cu care se aflã în relaþii speciale
ºi, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum ºi familiilor acestuia, prin intermediul formularului ÇSituaþia privind împrumuturile nete acordate
persoanelor aflate în relaþii speciale cu banca, personalului
propriu, precum ºi familiilor acestuiaÈ, al cãrui model este
prevãzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de
la sfârºitul lunii pentru care se face raportarea.Ò
Art. II. Ñ Prezenta circularã va intra în vigoare în prima
zi a lunii urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE
AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,
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