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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Substanþe
ºi Preparate Chimice Periculoase
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 23 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 451/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Substanþe ºi
Preparate Chimice Periculoase, denumitã în continuare
A.N.S.P.C.P. este, potrivit legii, persoanã juridicã de interes
public în subordinea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
având sediul în municipiul Bucureºti, Calea Victoriei
nr. 152, sectorul 1.
Art. 2. Ñ (1) A.N.S.P.C.P. stabileºte condiþiile în care
pot circula substanþele ºi preparatele chimice periculoase

pentru om ºi mediu, astfel încât acestea sã nu afecteze
viaþa ºi sãnãtatea populaþiei sau mediul înconjurãtor.
(2) Mãsurile privind protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii
lucrãtorilor expuºi efectului substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase în mediu de muncã, precum ºi controlul
în acest domeniu sunt în competenþa Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale prin organismele sale de specialitate,
conform legislaþiei în vigoare.
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Art. 3. Ñ (1) În realizarea obiectivelor sale A.N.S.P.C.P.
are urmãtoarele atribuþii ºi rãspunderi principale:
a) solicitã ºi primeºte informaþii despre proprietãþile
substanþelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compoziþia lor chimicã, care vor fi utilizate
numai în scopul satisfacerii oricãrei cerinþe medicale
impuse de elaborarea mãsurilor preventive ºi curative, în
mod special a urgenþelor;
b) coordoneazã în colaborare cu ministerele interesate
pregãtirea ºi perfecþionarea personalului atestat pentru controlul ºi supravegherea produselor chimice ºi pentru instruirea organismelor responsabile;
c) coordoneazã ºi furnizeazã suportul informaþional în
domeniul substanþelor ºi al preparatelor chimice periculoase;
d) autorizeazã inspectorii de specialitate pentru controlul
respectãrii prevederilor reglementãrilor în domeniul
substanþelor ºi al preparatelor chimice periculoase;
e) furnizeazã informaþii specifice ºi detaliate tuturor
agenþiilor ºi organismelor guvernamentale care au atribuþii
în domeniul substanþelor ºi al preparatelor periculoase;
f) inspecteazã ºi verificã respectarea aplicãrii bunei
practici de laborator pentru substanþele ºi preparatele chimice periculoase, produsele de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor în agriculturã ºi
silviculturã, produse cosmetice, aditivi alimentari de uz
uman ºi alte produse chimice industriale;
g) elaboreazã procedurile pentru efectuarea inspecþiilor
instalaþiilor de testare ºi a verificãrilor studiilor care se vor
aproba prin ordin al ministrului industriei ºi resurselor;
h) atestã instalaþiile de testare privind conformitatea cu
principiile de bunã practicã de laborator pentru substanþe ºi
preparate chimice periculoase, produse de uz fitosanitar
pentru combaterea bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor în agriculturã ºi silviculturã, produse cosmetice, aditivi alimentari
de uz uman ºi alte produse chimice industriale;
i) reglementeazã condiþiile de realizare ºi omologare a
ambalajelor ºi recipientelor destinate transportului
substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaþional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.),
încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
România a aderat prin Legea nr. 31/1994;
j) elaboreazã norme privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, expedierea ºi depozitarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase în conformitate cu prevederile
acordului european prevãzut la lit. i);
k) constatã ºi aplicã sancþiunile pentru contravenþiile
prevãzute la art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 200/2000.
(2) A.N.S.P.C.P. îndeplineºte orice alte atribuþii
prevãzute de lege sau stabilite de ministrul industriei ºi
resurselor.
Art. 4. Ñ În vederea aplicãrii unitare a dispoziþiilor
legale privind libera circulaþie a substanþelor ºi preparatelor
chimice periculoase pentru om ºi mediu cu realizarea unei
protecþii adecvate a acestora, A.N.S.P.C.P. colaboreazã cu
ministere, cu alte organe ale administraþiei publice centrale

ºi locale, în conformitate cu prevederile legale privind competenþele acestora. În acest scop vor fi încheiate, dupã
caz, protocoale care vor viza modalitãþile concrete de
colaborare.
Art. 5. Ñ Finanþarea activitãþii A.N.S.P.C.P. se realizeazã din venituri, de regulã, extrabugetare.
Art. 6. Ñ (1) Conducerea A.N.S.P.C.P. este asiguratã
de un director general numit prin ordin al ministrului industriei ºi resurselor.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale directorul general al
A.N.S.P.C.P. emite decizii.
(3) Directorul general reprezintã A.N.S.P.C.P. în raporturile cu terþii ºi poate delega, pe bazã de mandat, o parte
din atribuþiile sale directorilor executivi.
Art. 7. Ñ (1) Structura organizatoricã a A.N.S.P.C.P.
este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a
directorului general se pot organiza servicii, birouri ºi colective temporare de lucru.
(3) A.N.S.P.C.P. poate înfiinþa centre regionale fãrã personalitate juridicã, prin decizie a directorului general.
(4) Numãrul maxim de posturi pentru A.N.S.P.C.P. este
de 45, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi ºi în
cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de stat
Ministerului Industriei ºi Resurselor pentru anul 2002.
(5) Salarizarea personalului A.N.S.P.C.P. se face conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã
pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. În situaþia în care
finanþarea activitãþii A.N.S.P.C.P. se realizeazã integral din
venituri extrabugetare salarizarea se face în condiþiile
prevãzute de lege pentru salarizarea instituþiilor publice
finanþate din venituri extrabugetare.
Art. 8. Ñ (1) A.N.S.P.C.P. are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numãr de
douã autoturisme.
(2) Dotarea cu autoturisme a centrelor regionale care se
înfiinþeazã potrivit art. 7 alin. (3) se face în conformitate cu
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile administraþiei publice ºi instituþiile publice, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 247/2002.
Art. 9. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri A.N.S.P.C.P. va elabora
regulamentul propriu de organizare ºi funcþionare, care se
aprobã prin ordin al ministrului industriei ºi resurselor.
Art. 10. Ñ Anexa nr. 2 lit. A ”Unitãþi aflate în subordinea Ministerului Industriei ºi ResurselorÒ pct. II la Hotãrârea
Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Industriei ºi Resurselor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã
dupã cum urmeazã:
”3. Agenþia Naþionalã pentru Substanþe ºi Preparate
Chimice Periculoase.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 707.

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 530/19.VII.2002

ANEXÃ

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU SUBSTANÞE ªI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE
Numãrul maxim de posturi = 45

DIRECTOR GENERAL

AUDIT PUBLIC INTERN
OFICIUL JURIDIC
RELAÞII CU PUBLICUL

DIRECÞIA
IMPLEMENTARE
REGLEMENTARE

DIRECÞIA INSPECÞIE

DIRECÞIA
FINANCIARADMINISTRATIVÃ

Centre regionale

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Protocolului de colaborare
dintre Ministerul Justiþiei din România ºi Ministerul Justiþiei
din Republica Slovenia, semnat la Ljubliana
la 5 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5
alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Protocolul de colaborare dintre Ministerul
Justiþiei din România ºi Ministerul Justiþiei din Republica Slovenia, semnat la
Ljubliana la 5 decembrie 2001.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 708.
PROTOCOL
de colaborare între Ministerul Justiþiei din România ºi Ministerul Justiþiei din Republica Slovenia
Ministerul Justiþiei din România ºi Ministerul Justiþiei din Republica Slovenia,
fiind convinse de utilitatea stabilirii unor relaþii strânse între ministerele justiþiei din cele douã þãri în limitele
atribuþiilor ce le revin,
conºtiente de faptul cã întãrirea cooperãrii dintre România ºi Republica Slovenia în domeniul justiþiei joacã un rol
important în dezvoltarea relaþiilor dintre cele douã þãri,
au convenit urmãtoarele:
1. Cele douã ministere vor încuraja colaborarea
specialiºtilor în domeniul juridic în vederea elaborãrii legislaþiei
referitoare la sfera justiþiei ºi schimburile de experienþã privind

integrarea în sistemul juridic european, cu un accent deosebit
pe unificarea normelor; ele îºi vor transmite reciproc textele
reglementãrilor ºi informaþii privind legislaþia adoptatã.
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2. Cele douã ministere vor organiza, ori de câte ori va
fi necesar, întâlniri ale specialiºtilor în domeniul justiþiei, în
vederea facilitãrii elaborãrii legislaþiei referitoare la acest
domeniu, ºi vor sprijini cooperarea în domeniul specializãrii
reciproce a judecãtorilor ºi funcþionarilor din cele douã
ministere.
3. Ori de câte ori va fi necesar cele douã ministere vor
organiza atât consultãri referitoare la chestiuni juridice care
intereseazã ambele pãrþi, un accent deosebit fiind pus pe
acordarea mutualã de asistenþã juridicã privind procedurile
judiciare, cât ºi schimburi de opinii ºi de experienþã în
colaborarea juridicã.
4. Ori de câte ori va fi necesar cele douã ministere vor
face schimb de informaþii statistice privind domeniul justiþiei.
Pentru Ministerul Justiþiei din România,
Rodica Stãnoiu,
ministrul justiþiei

Prezentul protocol nu contravine obligaþiilor asumate prin
convenþiile internaþionale la care ambele þãri sunt parte.
Cele douã pãrþi îºi vor transmite reciproc notificãrile privind îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare pentru
intrarea în vigoare a prezentului protocol, care va intra în
vigoare în ziua urmãtoare datei de primire a ultimei notificãri.
Prezentul protocol poate fi denunþat oricând de oricare
dintre pãrþi, prin intermediul unei notificãri scrise transmise
pe cale diplomaticã, termenul de preaviz fiind de 6 luni.
Încheiat la Ljubliana la 5 decembrie 2001, în douã
exemplare originale, în limbile românã ºi slovenã, ambele
texte fiind autentice.
Pentru Ministerul Justiþiei din Republica Slovenia,
Ivan Bizjak,
ministrul justiþiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de mãsuri de restructurare financiarã a creanþelor
deþinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenþilor economici
din sectorul agricol
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 56/2002 privind programul de mãsuri de restructurare financiarã a creanþelor deþinute de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare asupra agenþilor economici din sectorul agricol,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice de
aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 56/2002 privind programul de mãsuri de
restructurare financiarã a creanþelor deþinute de

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenþilor economici din sectorul agricol, prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Preºedintele Autoritãþii
pentru Valorificarea Activelor Bancare,
Ionel Blãnculescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 718.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de mãsuri
de restructurare financiarã a creanþelor deþinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
asupra agenþilor economici din sectorul agricol
Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice reglementeazã
modul de aplicare a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 56/2002 privind programul de mãsuri de
restructurare financiarã a creanþelor deþinute de Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenþilor economici din sectorul agricol, denumitã în continuare ordonanþã de urgenþã.
Art. 2. Ñ Agenþii economici viabili din sectorul agricol
definiþi la art. 2 din ordonanþa de urgenþã, pentru a beneficia de programul de mãsuri de restructurare financiarã a
creanþelor deþinute de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare, denumitã în continuare A.V.A.B., trebuie

sã depunã, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentelor norme metodologice, o cerere de
eºalonare în lei a obligaþiilor de platã cãtre A.V.A.B., pe o
perioadã de maximum 5 ani.
Art. 3. Ñ Procesul de calificare a agenþilor economici,
respectiv a societãþilor comerciale, a asociaþiilor constituite
conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea ºi
desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei
iniþiative ºi a persoanelor fizice autorizate sã desfãºoare
activitãþi în mod independent, în cadrul programului de
mãsuri vizând restructurarea financiarã a creanþelor deþinute
de A.V.A.B., presupune parcurgerea urmãtoarelor etape:
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etapa de preselecþie, etapa de selecþie, etapa de analizã
ºi implementare ºi etapa de monitorizare.
Art. 4. Ñ Etapa de preselecþie a agenþilor economici
constã în analiza preliminarã a activitãþii acestora în funcþie
de urmãtoarele criterii:
a) eliminatorii, potrivit cãrora nu intrã sub incidenþa prevederilor ordonanþei de urgenþã agenþii economici care se
aflã în reorganizare judiciarã, faliment sau lichidare;
b) de eligibilitate, potrivit cãrora sunt selectaþi agenþii
economici care:
1. au realizat în ultimii 3 ani o cifrã de afaceri preponderent din activitãþile definite la art. 2 din ordonanþa de
urgenþã;
2. au depus ºi au înregistrat situaþiile financiare ºi
declaraþiile de impozite, taxe ºi contribuþii pe anul 2001 la
organele fiscale;
3. deþin baza tehnico-materialã necesarã realizãrii obiectului de activitate (teren agricol, efective de animale, utilaje
agricole, linii de prelucrare etc.);
4. recunosc valoarea creanþei deþinute de A.V.A.B., consolidatã conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 409/2001,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Societãþile comerciale vor furniza A.V.A.B.
urmãtoarele documente:
a) acte constitutive, certificat fiscal, certificat de înmatriculare, certificat constatator emis de oficiul registrului
comerþului privind constituirea societãþii sau detalii ºi documente privind situaþii de divizãri, fuziuni, asocieri, participaþii, externalizãri de activitãþi;
b) cerere de eºalonare ce va conþine graficul de achitare a datoriei conform ordonanþei de urgenþã;
c) bilanþul contabil sau, dupã caz, situaþia financiarã
anualã, vizatã de organul fiscal, rapoartele de gestiune ºi
rapoartele comisiei de cenzori la 31 decembrie 1999,
31 decembrie 2000 ºi 31 decembrie 2001;
d) balanþa de verificare pentru anul 2001, precum ºi
ultima balanþã de verificare pentru anul 2002, cu înregistrarea distinctã a datoriei cãtre A.V.A.B.;
e) bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi proiecþia fluxului de
numerar pe anul în curs ºi pe anul 2003;
f) situaþia principalilor clienþi (se specificã principalii
clienþi care deþin o pondere mai mare sau egalã cu 20%
din totalul cifrei de afaceri pe anul 2001);

g) situaþia principalilor furnizori de materii prime ºi materiale consumabile, lucrãri ºi servicii executate de terþi (se specificã principalii furnizori care deþin o pondere mai mare sau
egalã cu 20% din total furnizori pe anul 2001; nu vor fi luaþi
în calcul furnizorii de utilitãþi ºi furnizorii de imobilizãri);
h) situaþia centralizatã a contractelor/comenzilor aferente
anului 2001, precum ºi a celor în baza cãrora au fost estimate încasãrile ºi plãþile pentru anii 2002 ºi 2003 (în fotocopie);
i) situaþia activelor imobilizate, întocmitã conform clasificãrii prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaþiei ºi a duratelor normale de
funcþionare a mijloacelor fixe, menþionându-se totodatã sarcinile care le greveazã, precum ºi creditorii în favoarea
cãrora au fost constituite garanþiile;
j) situaþia creditelor contractate aflate în derulare, cu
specificarea soldurilor la zi, confirmate de extrase de cont
ºi grafice de platã;
k) situaþia datoriilor bugetare aferente anilor 2001 ºi 2002,
cu specificarea restanþelor, a existenþei/inexistenþei eºalonãrii
la platã a acestora, cu specificarea termenelor de platã ºi a
demersurilor fãcute în vederea efectuãrii plãþii;
l) situaþia centralizatã a litigiilor, specificându-se cuantumul pretenþiilor materiale;
m) declaraþia pe propria rãspundere a conducerii
societãþii privind:
1. acþiunile/pãrþile sociale, deþinute de societatea comercialã la capitalul social al altor societãþi, menþionându-se
societatea, numãrul de acþiuni ºi procentul deþinut din totalul capitalului social;
2. nominalizarea bãncii/bãncilor la care societatea are deschise conturi în lei/valutã, cu specificarea numerelor de cont;
3. asigurarea, pe toatã perioada de achitare a datoriei
faþã de A.V.A.B., a unei politici manageriale care sã
preîntâmpine declararea în incapacitate de platã de cãtre
alþi creditori;
4. existenþa ºi starea garanþiilor ipotecare sau cu drept
de gaj, aflate în portofoliul de garanþii A.V.A.B.;
n) declaraþia acþionarilor/asociaþilor societãþii privind
acþiunile/pãrþile sociale deþinute la capitalul social al altor
societãþi, menþionându-se societatea, numãrul de acþiuni/pãrþi
sociale ºi procentul deþinut din totalul capitalului social.
Art. 6. Ñ Etapa de selecþie a societãþilor comerciale
constã în analiza activitãþii acestora în funcþie de urmãtoarele criterii:

a) criterii de performanþã economico-financiarã ºi managerialã
1. Indicatori financiari
Indicatori 2001/Punctaj (P fin)

10

I. Lichiditate (%)
a) Lichiditate generalã
>120
b) Lichiditate curentã
>60
II. Echilibrul patrimonial (%)
a) Rata solvabilitãþii
>30
b) Rata globalã de îndatorare
<70
III. Gestiune*)
a) Durata medie de încasare a creanþelor
(numãrul de zile)
b) Durata medie de platã a furnizorilor
(numãrul de zile)
c) Corelaþie numãrul de zile b)Ða)
peste 8
IV. Rentabilitate (%)
a) Rentabilitatea din activul de exploatare
>10
b) Gradul de acoperire a cheltuielilor
>105
din venituri

8

6

120Ð110 110Ð100
60Ð50
50Ð40

4

2

0

Optim

100Ð90
40Ð30

90Ð80
30Ð20

sub 80
sub 20

>120
>60

15Ð10 sub 10
85Ð90 peste 90

30Ð25
70Ð75

25Ð20
75Ð80

20Ð15
80Ð85

8Ð6

6Ð4

4Ð2

2Ð0

sub 0

>30
<70

>8

10Ð8
8Ð6
6Ð4
4Ð2
sub 2
>10
105Ð104 104Ð103 103Ð102 102Ð101 sub 101 >105

*) În situaþia în care din totalul furnizorilor pentru activitatea curentã furnizorii restanþi (peste 30 de zile) deþin o pondere mai mare de 10%, indicatorul de gestiune (III) va fi punctat cu 0.
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P fin = 25% x (media I + media II + III c + media IV)
2. Aprecierea managementului
2.1. Politica managerialã referitoare la achitarea obligaþiilor cãtre A.V.A.B., materializatã prin
plãþi:
Punctaj (P cr)

Procent din valoarea nominalã

10

8

6

4

2

0

Optim

> 60

60Ð50

50Ð40

40Ð30

30Ð20

sub 20

> 60

2.2. Problematica socialã a societãþii:
Probleme sociale (an)

Aferente anului 2001

Aferente
anului 2002

punctaj (Psoc)

Inexistente
Soluþionate
În curs de soluþionare
Nesoluþionate

Soluþionate
în anul 2001

Inexistente

10
8
6
4

Soluþionate
în anul 2002

8
6
4
2

Nesoluþionate

6
4
2
0

4
2
0
0

2.3. Politica comercialã pe anul 2001
Punctaj (P com)

III. Gradul de utilizare a capacitãþii de
producþie (%)
III. Gradul de asigurare a desfacerii
cu contracte/comenzi (%)
III. Gradul de asigurare cu contracte/
comenzi în aprovizionare (%)
IV. Dependenþa de un singur client (%)
IV. Dependenþa de un singur furnizor (%)

10

8

6

4

2

0

Optim

>80

80Ñ70

70Ñ60

60Ñ50

50Ñ40

sub 40

>80

>80

80Ñ70

70Ñ60

60Ñ50

50Ñ40

sub 40

>80

>80

80Ñ70

70Ñ60

60Ñ50

50Ñ40

sub 40

>80

<30
<30

30Ñ35
30Ñ35

35Ñ40
35Ñ40

40Ñ45
40Ñ45

45Ñ50 peste 50
45Ñ50 peste 50

<30
<30

Pcom = 20% x (I + II + III + IV + V)
2.4. Litigii comerciale
Punctaj (P lit)

10

8

6

4

Ponderea creanþelor litigioase în totalul
creanþelor (%)

0

0Ñ5

5Ñ10

10Ñ15

2

0

Optim

15Ñ20 peste 20

0

Punctaj acordat aprecierii managementului (P mg)
P mg = 25% x (Pcr + Psoc + Pcom + Plit)
Punctajul acordat criteriilor de performanþã economico-financiarã ºi managerialã [punctajul a)]
se calculeazã ca medie aritmeticã ponderatã a acestora dupã urmãtoarea formulã:
Punctaj a) = 60% x Pfin + 40% x pmg
b) situaþia datoriilor bugetare:
Puncte
1. nu înregistreazã plãþi restante ºi nu beneficiazã de eºalonãri
2. beneficiazã de eºalonãri la platã ºi respectã graficul
3. beneficiazã de eºalonãri la platã, dar înregistreazã restanþe ce se aflã
în curs de soluþionare
4. înregistreazã plãþi restante pentru care existã solicitare ºi dosar complet
în analizã pentru eºalonare la platã
5. înregistreazã plãþi restante a cãror eºalonare poate fi acordatã
6. înregistreazã plãþi restante a cãror eºalonare nu a fost aprobatã

10
8
6
4
2
0
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Punctajul acordat criteriului ”Situaþia datoriilor bugetareÒ [punctajul b)] se calculeazã în funcþie
de punctajul acordat conform grilei.
c) clasificarea garanþiilor ce vor garanta creanþa A.V.A.B.
1. Imobile cu destinaþia de locuinþã ºi/sau sedii administrative,
amplasate în mediu:
Puncte
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

urban:
cu teren aferent
fãrã teren aferent
rural:
cu teren aferent
fãrã teren
Imobile cu destinaþie industrialã/depozitare ºi spaþii comerciale,
amplasate în mediu:
urban:
cu teren aferent
fãrã teren aferent
rural:
cu teren aferent
fãrã teren
Ferme agricole:
cu teren aferent
fãrã teren aferent
Teren:
intravilan
extravilan
Echipamente de producþie, transport, animale ºi pãsãri:
instalaþii, echipamente ºi utilaje tehnologice
utilaje agricole ºi mijloace de transport
animale ºi pãsãri
Culturi, stocuri de produse ºi alte bunuri

6
2
2
0

6
2
2
0
6
4
6
4
4
4
2
0

NOTÃ:

Garanþiile vor fi clasificate ºi apreciate din punct de vedere calitativ conform grilei. Garanþiile
constituite ºi cele care urmeazã a fi constituite în favoarea A.V.A.B. trebuie sã atingã nivelul de
minimum 150% grad de acoperire a soldului creanþei ce poate face obiectul eºalonãrii la platã în
condiþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 56/2002. Va fi luatã în calcul valoarea garanþiilor
stabilitã prin raport de evaluare întocmit de o societate de evaluare selectatã de A.V.A.B. prin
licitaþie publicã.
Punctaj c) = · puncte/nr. de clase de încadrare a garanþiilor
NOTÃ:

La stabilirea numãrului de clase nu vor fi luate în calcul clasele în cadrul cãrora garanþiile au
fost punctate cu 0.
Modalitatea de calcul al punctajului specific (PS)
Punctajul specific se calculeazã ca medie aritmeticã ponderatã a criteriilor din punctajele a),
b) ºi c) privind selecþia ºi calificarea societãþilor comerciale care pot beneficia de prevederile
ordonanþei de urgenþã, dupã urmãtoarea formulã:
PS = 50% x punctaj a) + 20% x punctaj b) + 30% x punctaj c)
Punctajul specific va fi ajustat cu indicatorul de corecþie.
d)
1.
2.
3.

Indicator de corecþie (IC) Ñ rata ºomajului în judeþ/trimestrul I 2002
mai mare cu 25% faþã de rata medie a ºomajului
între 0Ñ25% faþã de rata medie a ºomajului
mai micã sau egalã cu rata medie a ºomajului

2
1
0

Punctaj total minim admisibil (PS+IC) pentru societãþile comerciale = 5 puncte
Societãþile comerciale ce întrunesc punctajul total minim admisibil vor intra în etapa de
analizã ºi implementare.
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Art. 7. Ñ Asociaþiile constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 vor furniza, în funcþie
de natura asociaþiei, urmãtoarele documente:
a) autorizaþia de exercitare a comerþului, emisã de autoritãþile administraþiei publice locale,
conform Decretului-lege nr. 54/1990;
b) certificat de înmatriculare la camera de comerþ ºi industrie Ñ oficiul registrului comerþului;
c) certificat de înregistrare fiscalã la organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice;
d) contractul de asociere;
e) bilanþul contabil sau, dupã caz, situaþia financiarã anualã pe ultimii 3 ani/declaraþie de
venituri pentru ultimii 3 ani, înregistrate la organele fiscale;
f) situaþia datoriilor bugetare aferente anilor 2001 ºi 2002, cu specificarea restanþelor, a existenþei/inexistenþei eºalonãrii la platã a acestora, cu specificarea termenelor de platã ºi a demersurilor fãcute în vederea efectuãrii plãþii;
g) documente care sã ateste existenþa bazei tehnico-materiale necesare pentru realizarea
obiectului de activitate;
h) declaraþie pe propria rãspundere a membrilor asociaþiei constituite conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind acþiunile/pãrþile sociale deþinute la capitalul social al altor societãþi (se
menþioneazã societatea, numãrul de acþiuni/pãrþi sociale ºi procentul deþinut din totalul capitalului
social).
Art. 8. Ñ Persoanele fizice autorizate sã desfãºoare activitãþi în mod independent vor furniza
urmãtoarele documente:
a) certificat din care sã rezulte cã este autorizat sã presteze activitãþile definite la art. 2 din
ordonanþa de urgenþã;
b) declaraþia de impunere înregistratã la organele fiscale;
c) certificat emis de organele fiscale privind sumele datorate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi bugetele locale;
d) situaþia datoriilor bugetare aferente anilor 2001 ºi 2002, cu specificarea restanþelor, a existenþei/inexistenþei eºalonãrii la platã a acestora, cu specificarea termenelor de platã ºi a demersurilor fãcute în vederea efectuãrii plãþii;
e) acte de proprietate din care sã rezulte existenþa bazei tehnico-materiale necesare realizãrii activitãþilor definite la art. 2 din ordonanþa de urgenþã (facturi ºi chitanþe fiscale, titluri de
proprietate pe teren);
f) adeverinþã de avere eliberatã/vizatã de primãrie;
g) declaraþie pe propria rãspundere privind acþiunile/pãrþile sociale, deþinute de persoana
fizicã la capitalul social al societãþilor comerciale (se menþioneazã societatea, numãrul de
acþiuni/pãrþi sociale ºi procentul deþinut din totalul capitalului social).
Art. 9. Ñ Etapa de selecþie a asociaþiilor constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 ºi a
persoanelor fizice autorizate sã desfãºoare activitãþi în mod independent constã în analiza activitãþii acestora în funcþie de urmãtoarele criterii:
a) Criteriul economic:
a.1. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri Ñ art. 6 lit. a) pct. 1.IV.b)
a.2. Gradul de achitare a obligaþiilor cãtre A.V.A.B. Ñ art. 6 lit. a) pct. 2.1.
Punctaj a) = 50% x (punctaj a.1 + punctaj a.2)
b) situaþia datoriilor bugetare Ñ art. 6 lit. b);
c) clasificarea garanþiilor ce vor garanta creanþa A.V.A.B. Ñ art. 6 lit. c).
Modalitatea de calcul al punctajului specific (PS)
Punctajul specific se calculeazã ca medie aritmeticã ponderatã a criteriilor din punctajele a), b)
ºi c) privind selecþia ºi calificarea asociaþiilor constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 ºi
a persoanelor fizice autorizate care pot beneficia de prevederile ordonanþei de urgenþã, dupã
urmãtoarea formulã:
PS = 50% x punctaj a) + 20% x punctaj b) + 30% x punctaj c)
Punctajul specific va fi ajustat cu indicatorul de corecþie prevãzut la art. 6 lit. d).
Punctajul total minim admisibil (PS+IC) pentru asociaþiile constituite conform Decretului-lege
nr. 54/1990 ºi persoanele fizice autorizate = 5 puncte
Asociaþiile constituite conform Decretului-lege nr. 54/1990 ºi persoanele fizice autorizate sã
desfãºoare activitãþi în mod independent, care întrunesc punctajul total minim admisibil, vor intra în
etapa de analizã ºi implementare.
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Art. 10. Ñ (1) Etapa de analizã ºi implementare constã în analiza posibilitãþii agenþilor economici, calificaþi dupã primele douã etape, de platã a datoriei cãtre A.V.A.B., în vederea încheierii
convenþiilor de eºalonare.
(2) Pentru analizã în cadrul acestei etape agenþii economici vor furniza urmãtoarele
documente:
a) planul de afaceri pe urmãtorii 5 ani;
b) fluxul de numerar pe anul 2002 ºi previzionat pe anul 2003, acesta urmând a fi reconsiderat periodic la finele exerciþiului financiar în funcþie de specificul activitãþii;
c) planul de investiþii pe urmãtorii 5 ani.
(3) În etapa de analizã ºi implementare A.V.A.B. va aplica procedura proprie de eºalonare
în vederea identificãrii agenþilor economici cu care va încheia convenþii de eºalonare potrivit art. 6
din ordonanþa de urgenþã.
Art. 11. Ñ (1) Prin procedura de monitorizare se va realiza evaluarea semestrialã a
agenþilor economici, în vederea determinãrii evoluþiei activitãþii acestora ºi a respectãrii termenilor
stabiliþi prin convenþiile de eºalonare.
(2) Agenþii economici care, pe parcursul derulãrii convenþiilor de eºalonare la platã, îºi vor
schimba obiectul de activitate sau ale cãror venituri vor fi obþinute preponderent din alte activitãþi
decât cele care au determinat calificarea în programul de restructurare financiarã vor pierde dreptul de a beneficia de prezentele mãsuri de restructurare financiarã a creanþelor, iar A.V.A.B. va
declanºa procedurile de valorificare prevãzute la art. 10 din ordonanþa de urgenþã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea poziþiilor nr. 2 ºi 3 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995
cu privire la criteriile de salarizare în valutã ºi celelalte drepturi în valutã ºi în lei
ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Poziþiile nr. 2 ºi 3 din anexa nr. 2 la
Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile
de salarizare în valutã ºi celelalte drepturi în valutã ºi
în lei ale personalului trimis în misiune permanentã în
”Nr.
crt.

2.
3.

strãinãtate, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 210 din
5 septembrie 1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi vor
avea urmãtorul cuprins:

Funcþiile

Consul general-ºef al unui consulat general
Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar
pe lângã organizaþiile internaþionale

Art. II. Ñ Pentru anul 2002 fondurile necesare drepturilor salariale în valutã, ca urmare a modificãrilor
coeficienþilor de ierarhizare potrivit prezentei hotãrâri, se

Nivelul studiilor

Coeficientul
de ierarhizare

S

3,90

S

3,80Ò

suportã din bugetul aprobat pe anul 2002 pentru Ministerul
Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 719.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Finanþelor Publice în administrarea Ministerului de Interne
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea parterului ºi etajului I
din imobilul proprietate publicã a statului, situat în municipiul Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Finanþelor
Publice Ñ Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului
Dâmboviþa în administrarea Ministerului de Interne Ñ

Serviciul de evidenþã informatizatã a persoanei al judeþului
Dâmboviþa.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 721.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Finanþelor Publice
în administrarea Ministerului de Interne

Nr. Datele de identificare
crt. a imobilului

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

1. Municipiul Târgoviºte, Ministerul
bd. Mircea cel Bãtrân Finanþelor Publice
nr. 2
(fostã Str. Victoriei
nr. 2), judeþul
Dâmboviþa

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Ministerul
de Interne

Denumirea obiectivului+
teren aferent

Parterul ºi etajul I ale imobilului
Aria construitã desfãºuratã =
793 m2
Teren aferent = 550 m2

Nr. de inventar
atribuit de
Ministerul
Finanþelor Publice

Clãdire = 28347
Teren = 28349

Cod
de clasificare

8.29.06
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”Comat NeamþÒ Ñ S.A. Piatra-Neamþ
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”Comat NeamþÒ Ñ S.A. Piatra-Neamþ,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Comat NeamþÒ Ñ S.A. Piatra-Neamþ, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul PiatraNeamþ, str. Ion Pãun Pincio nr. 3, judeþul Neamþ, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J 27/205/1991,
începând cu data de 9 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 39.
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ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”ComesÒ Ñ S.A. Sãvineºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ComesÒ Ñ S.A. Sãvineºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”ComesÒ Ñ S.A. Sãvineºti, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în localitatea Sãvineºti,
Str. Uzinei nr. 1, judeþul Neamþ, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J 27/27/1991, începând cu
data de 9 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 40.
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ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”U.I.M.Ò Ñ S.A. Vânãtori-Neamþ
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”U.I.M.Ò Ñ S.A. Vânãtori-Neamþ,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”U.I.M.Ò Ñ S.A. Vânãtori-Neamþ, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în comuna Vânãtori-Neamþ,
Str. Principalã, judeþul Neamþ, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J 27/358/1991, începând cu
data de 9 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 41.
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ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”Fibracis VereºtiÒ Ñ S.A. Vereºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”Fibracis VereºtiÒ Ñ S.A. Vereºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Fibracis VereºtiÒ Ñ S.A. Vereºti, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în comuna Vereºti, satul
Hancea, judeþul Suceava, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J 33/165/2000, începând cu data de
9 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada
privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin
mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 42.
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ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”FibratinÒ Ñ S.A. Cornu Luncii
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”FibratinÒ Ñ S.A. Cornu Luncii,
emite preznetul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”FibratinÒ Ñ S.A. Cornu Luncii, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în comuna Cornu Luncii,
judeþul Suceava, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J 33/166/2000, începând cu data de
9 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor, în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale, sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 12 iulie 2002.
Nr. 43.
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2002
(perioade de aplicare)
În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi în aplicarea prevederilor
Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e:
Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii
aferente lunii iulie 2002 (perioade de aplicare) sunt:
Ñ 11,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite
în lei;

Ñ 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
dolari S.U.A.;
Ñ 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în
euro.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 11 iulie 2002.
Nr. 24.
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