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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea ºi sancþionarea
spãlãrii banilor, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere
a Spãlãrii Banilor, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Paza sediului Oficiului Naþional de Prevenire
ºi Combatere a Spãlãrii Banilor ºi controlul accesului se
asigurã permanent ºi în mod gratuit de cãtre Comandamentul
Naþional al Jandarmeriei.

Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 413/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Oficiului
Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor ºi a
structurilor sale teritoriale, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 249 din 2 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 479.

Contrasemneazã:
Preºedintele Oficiului Naþional de Prevenire
ºi Combatere a Spãlãrii Banilor,
Ioan Melinescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
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ANEXÃ

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere
a Spãlãrii Banilor, denumit în continuare Oficiu, înfiinþat în
baza Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea ºi sancþionarea
spãlãrii banilor, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, se organizeazã ºi funcþioneazã ca organ de specialitate cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului.
(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureºti, Splaiul
Independenþei nr. 202A, et. 8, sectorul 6.
Art. 2. Ñ Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea
ºi combaterea spãlãrii banilor, scop în care primeºte, analizeazã, prelucreazã informaþii ºi sesizeazã autoritãþile abilitate prin lege.
Art. 3. Ñ (1) Oficiul este condus de un preºedinte cu
rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul
membrilor Oficiului. Preºedintele Oficiului are ºi calitatea de
ordonator principal de credite.
(2) Oficiul este format din câte un reprezentant al
Ministerului Finanþelor Publice, Ministerului Justiþiei,
Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie, Bãncii Naþionale a României,
Asociaþiei Române a Bãncilor ºi Curþii de Conturi, numiþi în
funcþii pe o perioadã de 5 ani, prin hotãrâre a Guvernului.
Membrii Oficiului îndeplinesc funcþii de demnitate publicã.
(3) Plenul Oficiului, constituit conform art. 19 alin. (6)
din Legea nr. 21/1999, cu modificãrile ulterioare, este structura deliberativã ºi de decizie a Oficiului.
(4) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de
specialitate, personal auxiliar de specialitate ºi personal care
ocupã funcþii specifice sectorului bugetar ºi este format din
analiºti financiari, asistenþi analiºti, funcþionari publici ºi personal contractual.
(5) Numãrul maxim de posturi este de 84.
(6) Oficiul îºi constituie aparat propriu la nivel central.
Art. 4. Ñ (1) Structura organizatoricã a Oficiului este
prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul
regulament.
(2) În cadrul acesteia, prin decizie a Plenului Oficiului,
se pot organiza servicii, birouri ºi compartimente.
CAPITOLUL II
Atribuþiile Oficiului
Art. 5. Ñ Pentru îndeplinirea obiectului sãu de activitate
Oficiul are urmãtoarele atribuþii principale:
a) primeºte date ºi informaþii de la persoanele fizice ºi
juridice prevãzute la art. 8 ºi 17 din Legea nr. 21/1999, cu
modificãrile ulterioare, referitoare la operaþiuni ºi tranzacþii
efectuate în lei ºi/sau valutã;
b) analizeazã ºi prelucreazã datele ºi informaþiile primite;
c) examineazã din proprie iniþiativã cazurile care intrã în
sfera sa de competenþã;
d) solicitã oricãrei instituþii competente furnizarea de
date ºi informaþii necesare în vederea îndeplinirii obiectului
sãu de activitate;
e) colaboreazã cu Ministerul Finanþelor Publice,
Ministerul Justiþiei, Parchetul de pe lângã Curtea Supremã
de Justiþie, Ministerul de Interne, Serviciul Român de
Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe, Banca Naþionalã
a României, Curtea de Conturi, Asociaþia Românã a Bãncilor, Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor ºi Camera de Comerþ ºi
Industrie a României ºi a Municipiului Bucureºti;

f) coopereazã ºi promoveazã schimbul de informaþii ºi
experienþe cu instituþiile strãine care au funcþii
asemãnãtoare ºi cu instituþiile internaþionale europene ºi
regionale care au atribuþii în domeniul spãlãrii banilor;
g) emite, în condiþiile legii, decizii de suspendare a
efectuãrii tranzacþiilor asupra cãrora existã suspiciunea cã
ar avea drept scop spãlarea banilor;
h) informeazã Parchetul de pe lângã Curtea Supremã
de Justiþie în cazurile prevãzute de lege;
i) întocmeºte ºi actualizeazã liste cuprinzând persoane
fizice ºi juridice suspecte de sãvârºirea sau finanþarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finanþelor
Publice conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea ºi combaterea
utilizãrii sistemului financiar-bancar în scopul finanþãrii de
acte de terorism;
j) constatã contravenþiile sãvârºite în domeniul sãu de
activitate ºi aplicã sancþiunile stabilite de lege, prin persoane desemnate în acest scop;
k) urmãreºte aplicarea unitarã a dispoziþiilor legale din
sfera sa de activitate, prin emitere de decizii;
l) urmãreºte aplicarea efectivã a deciziilor proprii;
m) face propuneri Guvernului ºi organelor administraþiei
publice centrale pentru adoptarea de mãsuri în scopul prevenirii ºi combaterii spãlãrii banilor, avizeazã proiectele de acte
normative care au legãturã cu domeniul sãu de activitate;
n) organizeazã programe speciale de instruire a persoanelor fizice ºi a reprezentanþilor persoanelor juridice
prevãzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999, cu modificãrile
ulterioare, precum ºi a personalului propriu;
o) întocmeºte raport de activitate, anual sau atunci când
Guvernul hotãrãºte, ºi realizeazã studii, analize ºi sinteze
privind domeniul sãu de activitate;
p) stabileºte forma rapoartelor pentru tranzacþiile care
pot fi legate de spãlarea banilor;
r) elaboreazã, negociazã ºi încheie convenþii, protocoale,
înþelegeri cu instituþiile similare din alte þãri, în limita mandatului dat de Guvern.
CAPITOLUL III
Organizarea ºi funcþionarea Oficiului
Art. 6. Ñ Organizarea, structura ºi procedurile de
funcþionare ale Oficiului trebuie sã asigure realizarea
atribuþiilor prevãzute de lege ºi de prezentul regulament.
Art. 7. Ñ (1) Preºedintele reprezintã Oficiul în relaþiile
cu autoritãþile legislative, judiciare ºi administrative, precum
ºi cu persoanele fizice ºi juridice din þarã ºi din strãinãtate,
inclusiv cu organismele ºi organizaþiile internaþionale.
(2) Preºedintele reprezintã Oficiul ca persoanã juridicã ºi
îl angajeazã patrimonial, prin semnãtura sa, în raporturile
cu terþii.
(3) Preºedintele conduce ºedinþele Plenului Oficiului ºi
controleazã aplicarea efectivã a deciziilor adoptate, dispunând mãsuri adecvate.
(4) Preºedintele poate delega puteri de reprezentare ºi
altor membri ai Plenului Oficiului.
(5) Preºedintele emite ordine de angajare ºi de încetare
a raporturilor de muncã, aprobã transferul ºi aplicã
sancþiunile disciplinare prevãzute de lege pentru personalul
angajat al Oficiului.
Art. 8. Ñ (1) ªedinþele Plenului Oficiului se desfãºoarã
în prezenþa a cel puþin 4 membri. Deciziile Plenului Oficiului
se adoptã cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi.
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(2) Membrii Oficiului asigurã ºi coordoneazã colaborarea
cu instituþiile ai cãror reprezentanþi sunt.
(3) Plenul Oficiului dezbate ºi, dupã caz, decide asupra:
a) rapoartelor privind tranzacþii suspecte, inclusiv asupra
eventualelor obiecþii formulate la acestea, ºi decide asupra
mãsurilor care se impun;
b) suspendãrii efectuãrii tranzacþiilor pentru 24 de ore ºi
asupra formulãrii cererii de prelungire a suspendãrii, adresatã Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie;
c) informãrii Parchetului de pe lângã Curtea Supremã
de Justiþie în cazurile în care existã date ºi indicii temeinice referitoare la spãlarea banilor;
d) listelor cuprinzând persoanele suspecte de sãvârºirea
actelor de terorism sau de finanþare a organizaþiilor teroriste;
e) punctelor de vedere, recomandãrilor ºi avizelor de
formulat privind aplicarea prevederilor legale în materie;
f) categoriilor de înþelegeri, deciziilor de asociere ºi
practicilor concertate propuse pentru adoptare;
g) proiectelor de reglementãri în vederea propunerii spre
aprobare instituþiilor abilitate;
h) raportului de activitate;
i) proiectului bugetului propriu de venituri ºi cheltuieli;
j) elaborãrii, adoptãrii ºi actualizãrii strategiilor ºi programelor de prevenire ºi combatere a spãlãrii banilor;
k) stabilirii criteriilor de selectare, promovare ºi de
pregãtire profesionalã a personalului;
l) elaborãrii ºi actualizãrii formelor de colaborare cu
autoritãþile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului;
m) stabilirii liniilor generale de cooperare a Oficiului cu
autoritãþile din alte þãri ºi cu organizaþiile ºi organismele
internaþionale, pentru armonizarea legislaþiei în domeniu;
n) repartizãrii unor atribuþii din domeniile de competenþã
ale Oficiului fiecãrui membru al acestuia;
o) mãsurilor privind angajarea rãspunderii materiale ºi
disciplinare a personalului angajat.
Art. 9. Ñ (1) În cadrul Oficiului funcþioneazã urmãtoarele direcþii:
a) Direcþia informaticã, sintezã ºi evidenþã operativã;
b) Direcþia operativã Ñ analizã I;
c) Direcþia operativã Ñ analizã II;
d) Direcþia cooperare ºi relaþii internaþionale;
e) Direcþia economico-administrativã.
(2) În subordinea preºedintelui Oficiului funcþioneazã
compartimentul de audit public intern ºi biroul juridic.
Art. 10. Ñ (1) Direcþia informaticã, sintezã ºi evidenþã
operativã îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:
a) realizeazã studii în vederea cunoaºterii: structurii
entitãþilor ºi a mediului funcþional din sfera de activitate a
Oficiului; tendinþelor generale ale fenomenului spãlãrii banilor; efectelor fenomenului spãlãrii banilor asupra mediului
financiar-bancar; evoluþiei fenomenului, în vederea identificãrii situaþiilor în care este justificatã luarea unor mãsuri;
b) propune Plenului Oficiului forma rapoartelor care sunt
utilizate în procesul de sesizare ºi raportare;
c) organizeazã evidenþa centralizatã ºi administrarea
bazelor de date al Oficiului;
d) organizeazã ºi coordoneazã sistemul informatic al
Oficiului;
e) organizeazã activitatea de registraturã, secretariat,
birou de documente secrete ºi arhivã;
f) elaboreazã materiale de analizã ºi sintezã în domeniul de activitate al Oficiului;
g) realizeazã evidenþa specificã a persoanelor fizice ºi
juridice care intrã sub incidenþa art. 8 din Legea
nr. 21/1999, cu modificãrile ulterioare;
h) primeºte, analizeazã ºi proceseazã rapoartele pentru
tranzacþii suspecte ºi rapoartele de depunere ºi retragere
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în numerar, transmise de persoanele fizice ºi juridice
prevãzute la art. 8 ºi 17 din Legea nr. 21/1999, cu modificãrile ulterioare;
i) propune Plenului Oficiului analiza cazurilor în care
existã suspiciuni de spãlare a banilor.
(2) Direcþiile operative îndeplinesc urmãtoarele atribuþii
principale:
a) primesc, analizeazã ºi prelucreazã cazurile suspecte
de spãlare a banilor aprobate de Plenul Oficiului;
b) solicitã, în condiþiile art. 5 din Legea nr. 21/1999, cu
modificãrile ulterioare, oricãrei instituþii competente datele
necesare verificãrii cazurilor suspecte de spãlare a banilor;
c) întocmesc note cu privire la rezultatul verificãrilor ºi
le supun dezbaterii Plenului Oficiului;
d) constatã contravenþiile ºi aplicã sancþiunile contravenþionale prevãzute la art. 22 din Legea nr. 21/1999, cu
modificãrile ulterioare, prin persoanele desemnate în acest
scop de Plenul Oficiului;
e) în baza deciziei Plenului Oficiului, transmit de îndatã
Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie cazurile în care sunt indicii temeinice referitoare la spãlarea
banilor.
(3) Direcþia cooperare ºi relaþii internaþionale îndeplineºte
urmãtoarele atribuþii principale:
a) asigurã legãtura ºi colaborarea pentru realizarea
schimbului de informaþii ºi experienþã cu instituþiile strãine
cu funcþii asemãnãtoare, cu alte organisme internaþionale
de specialitate;
b) primeºte, transmite ºi administreazã informaþiile de la
ºi cãtre instituþiile strãine care au funcþiuni asemãnãtoare
Oficiului;
c) organizeazã baza de date privind legislaþia ºi practica internaþionalã în materie;
d) elaboreazã materialele necesare în vederea participãrii reprezentanþilor Oficiului la seminarii, conferinþe
internaþionale, schimburi de experienþã, în colaborare cu
direcþiile de specialitate, ºi aduce la îndeplinire programele
de asistenþã din strãinãtate.
(4) Direcþia economico-administrativã are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) asigurã, în condiþiile legii, fundamentarea ºi elaborarea proiectului de buget privind veniturile ºi cheltuielile
Oficiului ºi urmãreºte execuþia acestuia;
b) întocmeºte dãrile de seamã contabile, potrivit legii;
c) analizeazã ºi urmãreºte cheltuirea cu eficienþã a fondurilor aprobate;
d) asigurã aplicarea prevederilor legale cu privire la
selecþionarea, angajarea ºi salarizarea personalului;
e) asigurã achiziþionarea, gestionarea ºi administrarea
mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar ºi a altor materiale;
f) asigurã întreþinerea ºi exploatarea parcului auto;
g) exercitã controlul financiar preventiv asupra operaþiunilor din care se nasc, se sting sau se modificã raporturi
patrimoniale;
h) organizeazã inventarierea mijloacelor materiale ºi
bãneºti ale Oficiului;
i) participã la activitatea de licitaþii;
j) pãstreazã ºi completeazã carnetele de muncã;
k) întocmeºte documentele ºi îndeplineºte activitãþile
necesare pentru angajãri, transferãri ºi pentru încetarea
raporturilor de muncã.
(5) Biroul juridic are urmãtoarele atribuþii principale:
a) asigurã asistenþã de specialitate în relaþiile Oficiului
cu terþii;
b) reprezintã Oficiul în faþa instanþelor judecãtoreºti;
c) avizeazã pentru legalitate deciziile administrative ale
Oficiului;
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d) prezintã ºi difuzeazã în cadrul Oficiului actele normative care au incidenþã asupra activitãþii acestuia.
(6) Compartimentul de audit public intern are urmãtoarele atribuþii principale:
a) certificarea trimestrialã ºi anualã, însoþitã de raport
de audit, a bilanþului contabil ºi a contului de execuþie
bugetarã, prin verificarea legalitãþii, realitãþii ºi exactitãþii evidenþelor contabile ºi ale actelor financiare ºi de gestiune;
b) examinarea legalitãþii, regularitãþii ºi conformitãþii
operaþiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase ºi fraudelor ºi, pe aceste baze, propunerea de mãsuri
ºi soluþii pentru recuperarea pagubelor ºi sancþionarea celor
vinovaþi;
c) supravegherea regularitãþii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmãrire ºi control al îndeplinirii deciziilor;
d) evaluarea economicitãþii, eficacitãþii ºi eficienþei cu
care sistemele de conducere ºi execuþie utilizeazã resursele financiare, umane ºi materiale pentru îndeplinirea
obiectivelor ºi obþinerea rezultatelor stabilite;
e) identificarea slãbiciunilor sistemelor de conducere ºi
de control, precum ºi a riscurilor asociate unor astfel de
sisteme, unor programe sau operaþiuni ºi propunerea de
mãsuri pentru corectarea acestora ºi pentru diminuarea
riscurilor, dupã caz.
Art. 11. Ñ Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc prin fiºa postului,
care se întocmeºte în baza Legii nr. 21/1999, cu modificãrile ulterioare, ºi a prezentului regulament ºi se semneazã de cãtre salariat ºi ºeful ierarhic.
CAPITOLUL IV
Condiþii de recrutare, de angajare ºi de promovare
a personalului
Art. 12. Ñ Angajarea personalului în funcþii se face prin
concurs, în condiþiile legii.
Art. 13. Ñ În vederea participãrii la concursul de angajare în cadrul Oficiului, candidaþii trebuie sã îndeplineascã
cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) sã aibã numai cetãþenie românã;
b) sã fie absolvenþi cu diplomã de licenþã ai unei
instituþii de învãþãmânt superior economic sau juridic, cu
vechimea minimã în specialitatea menþionatã în nomenclatorul de funcþii pentru personalul de specialitate ºi personalul auxiliar de specialitate, prevãzut în anexa la
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 237/2000, iar pentru personalul care ocupã funcþii specifice sectorului bugetar, cu condiþiile de vechime minime ºi studiile stabilite de
Plenul Oficiului;
c) sã aibã exerciþiul drepturilor civile ºi politice;
d) sã se bucure de o reputaþie profesionalã ºi moralã
neºtirbitã;
e) sã nu fi fost condamnaþi pentru sãvârºirea vreunei
infracþiuni;
f) sã fie declaraþi admiºi la examenul medical ºi la testul psihologic.
Art. 14. Ñ Dosarul de înscriere la concursul pentru
angajarea în cadrul Oficiului va cuprinde:
a) cererea candidatului;
b) diploma de licenþã, în cazul absolvenþilor învãþãmântului superior, iar pentru absolvenþii învãþãmântului liceal sau
profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de
absolvire a ºcolii profesionale, în orginal ºi în copie;
c) copie de pe livretul militar, dupã caz;
d) curriculum vitae;

e) caracterizareÑrecomandare de la ultimul loc de
muncã;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) fiºa medicalã;
h) copie de pe carnetul de muncã;
i) declaraþie pe propria rãspundere cã nu a fost judecat
sau condamnat în cauze penale ºi cã nu se aflã în curs
de cercetare sau de judecatã penalã.
Art. 15. Ñ La angajare personalul Oficiului va semna un
angajament privind obligaþia de a nu divulga informaþiile primite în timpul activitãþii decât în cazul unei proceduri judiciare, inclusiv dupã încetarea funcþiei, pe o duratã de 5 ani.
Art. 16. Ñ Personalul angajat în cadrul Oficiului nu
poate ocupa nici un post ºi nu va îndeplini nici o funcþie în
instituþiile prevãzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999, cu
modificãrile ulterioare, concomitent cu calitatea de salariat
al Oficiului.
CAPITOLUL V
Salarizarea ºi alte drepturi ale personalului angajat
în cadrul Oficiului
Art. 17. Ñ (1) Salarizarea personalului de specialitate ºi
a personalului auxiliar de specialitate se realizeazã în
acelaºi mod ca ºi salarizarea personalului din organele
autoritãþii judecãtoreºti, potrivit anexei la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 237/2000.
(2) Personalul din cadrul Oficiului, altul decât cel de
specialitate prevãzut la alin. (1), va fi salarizat conform
actelor normative de salarizare aplicabile personalului din
ministere ºi din alte organe de specialitate din subordinea
Guvernului.
(3) Indemnizaþiile de încadrare ºi salariile de bazã se
stabilesc pe funcþii, în raport cu structura din care face
parte personalul angajat.
Art. 18. Ñ Personalul angajat al Oficiului are dreptul, în
fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnã ºi la alte
concedii stabilite pentru salariaþii din administraþia publicã,
în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 250/1992 privind concediul de odihnã ºi alte concedii
ale salariaþilor din administraþia publicã, din regiile autonome cu specific deosebit ºi din unitãþile bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Art. 19. Ñ (1) Membrii Plenului Oficiului, analiºtii financiari, care sunt detaºaþi sau delegaþi, beneficiazã de o
diurnã de 2% din indemnizaþia de încadrare, de decontarea
cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de
categorie de pânã la 3 stele inclusiv, precum ºi a transportului cu trenul clasa I, vagon de dormit clasa I, avion
ori alte mijloace de transport, dupã caz.
(2) Pentru analiºtii financiari cheltuielile de deplasare în
strãinãtate, diurna, cheltuielile de transport ºi de cazare se
acordã potrivit dispoziþiilor art. 49 alin. (3) din Legea
nr. 50/1996 privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti, republicatã.
(3) Celelalte categorii de personal beneficiazã de drepturile de deplasare în þarã ºi strãinãtate, precum ºi de
drepturile de detaºare, potrivit reglementãrilor aplicabile personalului instituþiilor publice.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 20. Ñ Oficiul are în dotare un parc auto de
8 autoturisme cu un consum maxim de 300 litri/lunã/
autoturism.
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ANEXÃ
la regulament
Numãrul maxim de posturi = 84

OFICIUL NAÞIONAL DE PREVENIRE ªI COMBATERE A SPÃLÃRII BANILOR

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

PREªEDINTE

PLENUL OFICIULUI

COMPARTIMENT
DE AUDIT PUBLIC
INTERN

DIRECÞIA
ECONOMICOADMINISTRATIVÃ

BIROUL
JURIDIC

DIRECÞIA INFORMATICÃ,
SINTEZÃ ªI EVIDENÞÃ
OPERATIVÃ

DIRECÞIA
OPERATIVÃ Ñ
ANALIZÃ I

DIRECÞIA
OPERATIVÃ Ñ
ANALIZÃ II

DIRECÞIA
COOPERARE
ªI RELAÞII
INTERNAÞIONALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea
de tractoare, combine de recoltat, maºini ºi utilaje agricole noi din producþia internã, finanþat
din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în
administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor
Statului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului,
vãzând Nota Direcþiei generale de patrimoniu public ºi de gestiune a mijloacelor financiare nr. 75.517 din 23 mai
2002, din care rezultã: necesitatea creºterii parcului de tractoare, combine de recoltat, maºini ºi utilaje agricole pentru
executarea în timp optim a lucrãrilor agricole mecanizate; procentul ridicat al dotãrii tehnice cu perioada normalã de
funcþionare depãºitã; încãrcãturi specifice diferite pe judeþe,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare,

combine de recoltat, maºini ºi utilaje agricole noi din producþia internã, finanþat din fondul ”Dezvoltarea agriculturii
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româneºtiÒ, prevãzut în anexa care face parte integrantã
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
din prezentul ordin.
Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 23 mai 2002.
Nr. 221.
ANEXÃ

PROGRAM
privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare, combine
de recoltat, maºini ºi utilaje agricole noi din producþia internã, finanþat din fondul
”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
1. Obiective
Pentru dezvoltarea procesului investiþional în agriculturã
ºi creºterea gradului de mecanizare a lucrãrilor agricole
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor acordã producãtorilor agricoli, denumiþi în continuare beneficiari, din
fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, constituit în baza
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale
ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei
Domeniilor Statului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
o alocaþie echivalentã cu 55% din preþul tractoarelor, combinelor de recoltat, maºinilor ºi utilajelor agricole (inclusiv
T.V.A.) achiziþionate din producþia internã.
Obiectivele care se au în vedere prin acordarea acestei
alocaþii sunt:
a) sprijinirea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii exploataþiilor agricole,
astfel cum sunt definite în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 108/2001 privind exploataþiile agricole, aprobatã prin Legea nr. 166/2002;
b) creºterea gradualã a numãrului de tractoare, combine
de recoltat, maºini ºi utilaje agricole, denumite în continuare utilaje, pentru îmbunãtãþirea înzestrãrii tehnice din agriculturã;
c) crearea de noi locuri de muncã ºi atragerea tinerilor
pentru îmbrãþiºarea meseriei de mecanizator agricol;
d) capitalizarea ºi facilitarea accesului la credite al producãtorilor agricoli.
2. Surse
a) Sursa este fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ,
constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
b) Pentru anul 2002 se prevede suma de 300 miliarde
lei necesarã acoperirii alocaþiei de 55% (inclusiv T.V.A.)
pentru achiziþionarea de utilaje, sumã ce devine operantã
în funcþie de alimentarea contului fondului ”Dezvoltarea
agriculturii româneºtiÒ.
c) Suma precizatã anterior se reactualizeazã pe mãsura
posibilitãþilor, în funcþie de resursele care alimenteazã fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, prin emiterea unui
nou ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
d) În scopul alimentãrii fondului ”Dezvoltarea agriculturii
româneºtiÒ Direcþia generalã de patrimoniu public ºi de gestiune a mijloacelor financiare ºi Agenþia Domeniilor Statului din
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
împreunã cu direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, denumite în continuare D.G.A.I.A., precum ºi alþi factori implicaþi
vor lua mãsuri de intensificare ºi urmãrire a acþiunilor de
încasare a redevenþelor restante ºi curente, a sumelor din
privatizare, precum ºi din alte resurse avute în vedere.
3. Beneficiari
Beneficiarii programului sunt producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, definiþi astfel:
a) proprietarii de terenuri agricole;
b) societãþile agricole cu personalitate juridicã sau asociaþiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind
societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã;
c) societãþile comerciale cu profil agricol;

d) arendaºii care au încheiat contracte de arendare în
condiþiile prevãzute de Legea arendãrii nr. 16/1994, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
e) institutele sau staþiunile de cercetare-dezvoltare ºi
învãþãmânt cu profil agricol;
f) concesionarii de terenuri agricole.
4. Condiþii de eligibilitate
A. Ocupaþia: cultivarea pãmântului
B. Asigurarea avansului de 45% din preþul utilajelor
C. Deþinerea ºi/sau exploatarea de exploataþii agricole,
astfel cum sunt definite în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 108/2001, aprobatã prin Legea nr. 166/2002
D. Pentru ca obiectivele cuprinse în prezentul program
sã fie aduse la îndeplinire, la analizarea cererilor pentru
acordarea alocaþiei de 55% de cãtre D.G.A.I.A. se au în
vedere urmãtoarele elemente:
1. Numãrul ºi structura utilajelor solicitate se aprobã
þinându-se seama de încãrcãtura ºi de complexitatea
exploataþiei, precum ºi de tehnologiile agricole aplicate.
2. Solicitanþii prezintã, dupã caz, ultimul bilanþ contabil,
planul de afaceri pentru anul în curs, programul de dezvoltare a exploataþiei agricole pentru urmãtorii 3 ani ºi inventarul agricol deþinut.
3. Solicitanþii care datoreazã plata redevenþei cãtre
Agenþia Domeniilor Statului prezintã avizul reprezentantului
acesteia din teritoriu, din care sã rezulte cã au achitat redevenþele restante ºi cã sunt cu plata la zi pentru anul 2002.
4. Furnizorii de utilaje (uzine sau dealeri autorizaþi ai
acestora) vor declara pe propria rãspundere, printr-o anexã
la factura pro forma, cã în contractele de livrare vor stipula
urmãtoarele:
a) îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii produselor;
b) menþin constante preþurile utilajelor pânã la livrarea
acestora cãtre beneficiari;
c) acordã garanþie pe o perioadã de 18 luni de la data
livrãrii utilajelor ºi asigurã piesele de schimb necesare pe o
perioadã cel puþin egalã cu durata normalã de funcþionare,
aºa cum este prevãzutã în catalogul aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaþiei ºi
duratelor normale de funcþionare a mijloacelor fixe.
5. Solicitanþii vor prezenta documente care sã ateste cã
au pregãtire profesionalã de specialitate ºi/sau practicã în
domeniu ori cã au cel puþin un angajat, specialist în domeniu, pe bazã de contract de muncã încheiat pe perioadã
nedeterminatã.
6. Nu se aprobã cererile de acordare a alocaþiei bugetare dacã:
Ñ în ultimul bilanþ contabil sunt evidenþiate datorii cãtre
bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau
pierderi;
Ñ societãþile comerciale sunt în curs de privatizare ori
în lichidare judiciarã sau administrativã;
Ñ încãrcãtura specificã pe hectar este mai micã de
50Ñ60 ha arabil/tractor fizic (65 CP).
5. Destinaþia alocaþiei
a) Alocaþia de 55% din preþul de achiziþionare (inclusiv
T.V.A.) se acordã pentru procurarea de utilaje noi din
grupa 2, subgrupa 2.21 ”Maºini, utilaje ºi instalaþii pentru
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agriculturãÒ, clasele 2.21.1 (exclusiv utilaje ºi instalaþii
pentru irigaþii) ºi 2.21.3, aºa cum sunt precizate în
Catalogul privind clasificarea ºi duratele normale de
funcþionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 964/1998.
b) Înstrãinarea utilajelor înainte de expirarea perioadei
de 3 ani este interzisã ºi atrage restituirea alocaþiei acordate, actualizatã cu rata inflaþiei, de cãtre beneficiarul
alocaþiei, inclusiv plata de penalitãþi la bugetul de stat,
potrivit legii.
c) Sumele recuperate din restituirea alocaþiei conform
prevederilor lit. b) se vor vira în fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ.
6. Acordarea alocaþiei din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
Utilajele achiziþionate în baza prezentului program se
achitã în proporþie de 45% la încheierea contractelor de
vânzare cu furnizorii de tehnicã agricolã, iar restul de 55%,
în maximum 60 de zile de la data livrãrii.
Alocaþia de 55% din preþul utilajelor (inclusiv T.V.A.) se
acordã de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor prin D.G.A.I.A., în urma analizei ºi aprobãrii cererilor beneficiarilor programului.
În acest scop solicitanþii se adreseazã D.G.A.I.A. în a
cãrei razã se aflã terenul agricol, unde vor depune o
cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care
face parte integrantã din prezentul program, însoþitã de
actele doveditoare privind încadrarea în categoriile
prevãzute la pct. 3 ºi îndeplinirea condiþiilor menþionate la
pct. 4.
D.G.A.I.A. înregistreazã cererile, le analizeazã ºi în termen de 7 zile lucrãtoare comunicã în scris solicitantului
avizul cererii.
Beneficiarii se adreseazã furnizorilor de utilaje, prezentând avizul D.G.A.I.A. în vederea achiziþionãrii utilajelor
conform prezentului program.
În continuare beneficiarii prezintã D.G.A.I.A. urmãtoarele
documente:
Ñ factura pro forma de la furnizorul de utilaje ºi
declaraþia pe propria rãspundere a acestuia;
Ñ documentul de platã care atestã plata avansului de
45% din preþul de achiziþie al utilajelor (inclusiv T.V.A.);
plata avansului de 45% poate fi fãcutã ºi în rate sau cu
bilet la ordin, conform înþelegerii dintre pãrþi.
Dupã verificarea documentaþiei depuse de solicitant
D.G.A.I.A. aprobã valoarea alocaþiei cuvenite în baza prezentului program.
Beneficiarii ºi furnizorii de utilaje au obligaþia de a
comunica D.G.A.I.A., în termen de 3 zile lucrãtoare de la
data achiziþionãrii/livrãrii, copii de pe factura fiscalã ºi de
pe procesul-verbal de recepþie.

7. Finanþarea D.G.A.I.A. din Fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
1. În scopul plãþii alocaþiei cuvenite beneficiarilor prezentului program D.G.A.I.A. utilizeazã conturile speciale,
denumite ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, deschise la
trezoreriile locale.
2. Pentru efectuarea plãþilor aprobate conform pct. 6
D.G.A.I.A. procedeazã astfel:
a) dupã aprobarea alocaþiei transmit Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, decadal, necesarul de
fonduri pentru acoperirea volumului alocaþiilor aprobate;
b) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pe
baza solicitãrilor D.G.A.I.A., corespunzãtor utilajelor livrate,
conform facturilor fiscale emise de furnizorii de utilaje ºi
proceselor-verbale de recepþie, alimenteazã conturile deschise conform prevederilor pct. 7.1 din contul fondului
”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ;
c) la primirea sumelor în conturile speciale ”Dezvoltarea
agriculturii româneºtiÒ D.G.A.I.A. efectueazã plãþi în contul
furnizorilor de utilaje.
8. Dispoziþii finale
a) D.G.A.I.A. þin evidenþa beneficiarilor ºi a utilajelor
achiziþionate într-un registru special, având ca structurã
modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezentul program.
b) Directorul general al D.G.A.I.A. numeºte prin decizie
persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocaþiei, a existenþei utilajelor achiziþionate ºi a
modului de folosire a acestora, precum ºi cu evidenþa
beneficiarilor ºi transmite Direcþiei generale de patrimoniu
public ºi de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în termen
de 30 de zile de la aprobarea programului, copii de pe
deciziile de numire.
c) D.G.A.I.A. au obligaþia sã verifice existenþa utilajelor
achiziþionate ºi sã transmitã trimestrial Direcþiei generale de
patrimoniu public ºi de gestiune a mijloacelor financiare
structura fizicã a utilajelor contractate ºi livrate, conform
situaþiei întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3
la prezentul program.
d) D.G.A.I.A. iau toate mãsurile ce se impun pentru respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanþelor publice,
al ministrului afacerilor externe ºi al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 1.878/A/11.000/286/2001 privind
interzicerea exportului de tractoare, combine, maºini ºi utilaje agricole, precum ºi de instalaþii de irigat, achiziþionate
în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor nr. 97/2001, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.
ANEXA Nr. 1
la program

Nr. de înregistrare .................. din ..................
CERERE

pentru acordarea alocaþiei de 55% din preþul de achiziþionare (inclusiv T.V.A.)
a tractoarelor, combinelor de recoltat, maºinilor ºi utilajelor agricole noi din producþia internã, finanþat
din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, constituit conform Legii nr. 268/2001
1. Persoane fizice
Domnul/doamna ..................................................., domiciliat/domiciliatã în .................................., str. .............................
nr. ......, bl. ......, sc. ......., ap. ......., judeþul/sectorul ........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de iden titate seria .........
nr. ......., emis/emisã de ................, cod numeric personal ..............................
2. Persoane juridice
Agentul economic ................................., cu sediul în localitatea ................................., str. ................ nr. ....,
judeþul/sectorul ......., înregistrat la Registrul comerþului sub nr. .........., cod fiscal ............, reprezentat legal prin
domnul/doamna ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ......... nr. ............., emis/emisã de
.............................. cod numeric personal ......................................................
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3. Cultiv .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 ºi 4 din program.)
În baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achiziþiona utilaje, beneficiind de alocaþia de
55% din preþul de achiziþie (inclusiv T.V.A.), conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 221/2002, dupã cum urmeazã:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Mã angajez sã respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 221/2002 ºi, în
mod special, cã nu voi înstrãina utilajele agricole timp de 3 ani de la achiziþionare.
Mã oblig sã depun la D.G.A.I.A. copii de pe factura fiscalã ºi de pe procesul-verbal de recepþie, în termen de
maximum 3 zile lucrãtoare de la data achiziþionãrii utilajelor.
Data ....................................
Numele ºi prenumele (în clar)
...........................................
Semnãtura ..............................
ANEXA Nr. 2
la program
REGISTRU

cuprinzând beneficiarii Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 221/2002, utilajele achiziþionate ºi exploataþiile agricole deþinute
Utilaje
achiziþionate

Nr.
crt.

Beneficiarul
alocaþiei de 55%

bucãþi

Exploataþia agricolã
Ñ ha Ñ

Observaþii

tip

0

1

2

3

4

5

ANEXA Nr. 3
la program
SITUAÞIA

privind utilajele achiziþionate în baza
Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 221/2002
Nr.
crt.

Denumirea
ºi tipul
utilajului

Utilaje
aprobate
Ñ bucãþi Ñ

Valoarea aprobatã
conform facturii
pro forma
Ñ milioane lei Ñ

valoarea
Ñ milioane lei Ñ

bucãþi

0

1

2

3

4

5

1.

2.
3.

Utilaje plãtite 45%

Numãr de utilaje livrate
la zi, pe tipuri
Ñ bucãþi Ñ
6

Exemplu:
Tractoare Ñ total, din care:
Ñ U 445
Ñ U 650
Ñ
Pluguri
Combine de recoltat, din care:
Ñ SEMA 110
Ñ SEMA 140
Ñ

etc.
TOTAL:

x

x

x
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