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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul II al anului 2002
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
în temeiul prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, ºi ale art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pentru semestrul II al anului 2002, începând
cu luna septembrie, valoarea nominalã indexatã a unui
tichet de masã, stabilitã potrivit prevederilor art. 31 alin. (3)
teza a II-a, alin. (4) ºi (5) din Normele de aplicare a Legii

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, este de 50.000 lei.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Rãzvan Ionuþ Ciricã,
secretar de stat
Bucureºti, 5 august 2002.
Nr. 344.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea
de tractoare noi din producþia Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov,
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, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 519/2002 privind alocarea în avans a sumei de 100 miliarde lei
destinate achiziþionãrii de tractoare agricole,
vãzând Nota nr. 79.361 din 7 august 2002 a Direcþiei generale de patrimoniu public ºi de gestiunea mijloacelor
financiare, din care rezultã necesitatea creºterii parcului de tractoare pentru executarea în timp optim a lucrãrilor agricole
mecanizate, precum ºi procentul ridicat al dotãrii tehnice cu perioada normalã de funcþionare depãºitã,
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 noi din
producþia Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A.
Braºov, finanþat din fondul ”Dezvoltarea agriculturii

româneºtiÒ, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 7 august 2002.
Nr. 360.
ANEXÃ

PROGRAM
privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare noi din producþia Societãþii Comerciale
”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, 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 (inclusiv T.V.A.)
produse de Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A.
Braºov.
Obiectivele care se au în vedere prin acordarea acestei
alocaþii sunt:
a) creºterea gradualã a numãrului de tractoare pentru
îmbunãtãþirea înzestrãrii tehnice din agriculturã;
b) crearea de noi locuri de muncã ºi atragerea tinerilor
pentru îmbrãþiºarea meseriei de mecanizator agricol;
c) îmbunãtãþirea indicilor calitativi ºi cantitativi ai producþiei
vegetale ºi zootehnice;
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 250 miliarde lei
necesarã acoperirii alocaþiei de 55% (inclusiv T.V.A.) pentru

achiziþionarea de tractoare produse de Societatea Comercialã
”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, sumã ce devine operantã în
funcþie de alimentarea contului fondului ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ.
c) În scopul alimentãrii fondului ”Dezvoltarea agriculturii
româneºtiÒ Direcþia generalã de patrimoniu public ºi de gestiunea mijloacelor financiare ºi Agenþia Domeniilor Statului
(ADS) din cadrul, respectiv din subordinea 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 ºi/sau de animale;
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 ºi/sau staþiunile de cercetare-dezvoltare ºi
învãþãmânt cu profil agricol;
f) concesionarii de terenuri agricole.
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4. Condiþii de eligibilitate
A. Ocupaþia: cultivarea pãmântului ºi/sau creºterea animalelor
B. Asigurarea avansului de 45% din preþul tractoarelor
produse de Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A.
Braºov
C. Pentru ca obiectivele cuprinse în 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. solicitanþii prezintã, dupã caz, planul de afaceri pentru
anul în curs;
2. solicitanþii care datoreazã plata redevenþei cãtre
Agenþia Domeniilor Statului prezintã avizul reprezentantului
ADS din teritoriu, din care sã rezulte cã au achitat redevenþele restante ºi sunt cu plata la zi pentru anul 2002;
3. furnizorul Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ
S.A. Braºov sau dealerii autorizaþi de acesta 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) acordã garanþie pe o perioadã de 18 luni de la data
livrãrii tractoarelor ºi asigurã piesele de schimb necesare pe
o perioadã de cel puþin 8 ani;
4. nu se aprobã cererile de acordare a alocaþiei bugetare
dacã:
a) redevenþa nu este plãtitã la zi;
b) societãþile comerciale sunt în curs de privatizare ori în
lichidare judiciarã sau administrativã.
5. Destinaþia alocaþiei
a) Alocaþia de 55% din preþul de achiziþionare (inclusiv
T.V.A.) se acordã pentru procurarea de tractoare noi din
producþia Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A.
Braºov.
b) Înstrãinarea tractoarelor înainte de expirarea perioadei
de 3 ani de la achiziþionare este interzisã ºi atrage restituirea de cãtre beneficiar a alocaþiei acordate, actualizatã cu
rata inflaþiei, 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
Contravaloarea tractoarelor achiziþionate în baza prezentului program va fi achitatã de beneficiar în proporþie de 45%
la încheierea contractelor de vânzare cu furnizorul Societatea
Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, iar restul de
55% va fi achitat în funcþie de alimentarea contului fondului
”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ.
Alocaþia de 55% din preþul tractoarelor (inclusiv T.V.A.) se
acordã de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor prin D.G.A.I.A., în urma analizei ºi a aprobãrii cererilor
beneficiarilor prezentului program.
În acest scop solicitanþii se adreseazã D.G.A.I.A. în a
cãrei razã teritorialã se aflã terenul agricol ºi/sau efectivele
de animale, unde vor depune o cerere conform modelului
prezentat în anexa nr. 1 la prezentul program, însoþitã de
actele doveditoare privind încadrarea în categoriile de beneficiari 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.
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Beneficiarii se adreseazã furnizorului Societatea
Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, prezentând avizul D.G.A.I.A. în vederea achiziþionãrii tractoarelor conform
prezentului program.
În continuare beneficiarul prezintã D.G.A.I.A. urmãtoarele
documente:
a) factura pro forma de la furnizorul Societatea
Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov ºi declaraþia pe
propria rãspundere a acestuia;
b) documentul de platã care atestã plata avansului de
45% din preþul de achiziþie al tractoarelor (inclusiv T.V.A.).
Dupã verificarea documentaþiei depuse de solicitant
D.G.A.I.A. aprobã valoarea alocaþiei cuvenite în baza prezentului program.
Beneficiarii ºi Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ
S.A. Braºov au obligaþia de a comunica D.G.A.I.A., în termen de 3 zile lucrãtoare de la data achiziþionãrii/livrãrii tractoarelor, 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, zilnic, necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocaþiilor aprobate, conform
modelului din anexa nr. 2 la prezentul program;
b) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pe baza
solicitãrilor decadale ale D.G.A.I.A., corespunzãtor tractoarelor
livrate, conform facturilor fiscale emise de furnizorul
Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov 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
Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov pentru
tractoarele livrate.
8. Dispoziþii finale
a) D.G.A.I.A. þin evidenþa beneficiarilor ºi a tractoarelor
achiziþionate într-un registru special, conform modelului din
anexa nr. 3 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 tractoarelor achiziþionate ºi a modului
de folosire a acestora, precum ºi cu evidenþa beneficiarilor ºi
transmite copii de pe deciziile de numire Direcþiei generale
de patrimoniu public ºi de gestiunea mijloacelor financiare
din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în
termen de 30 de zile de la aprobarea programului.
c) D.G.A.I.A. au obligaþia sã verifice existenþa tractoarelor
achiziþionate ºi sã transmitã trimestrial Direcþiei generale de
patrimoniu public ºi de gestiunea mijloacelor financiare structura pe tipuri a tractoarelor contractate ºi livrate, conform
situaþiei întocmite potrivit modelului din anexa nr. 4 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.
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ANEXA Nr. 1
la program

Numãr de înregistrare....................... din .................
CERERE

pentru acordarea alocaþiei de 55% din preþul de achiziþionare (inclusiv T.V.A.) a tractoarelor noi
produse de Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, finanþat din fondul
”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, constituit conform Legii nr. 268/2001, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare
1. Persoane fizice
Subsemnatul/subsemnata........................................., domiciliat/domiciliatã în ....................................,
str. .................................. nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap. .........., judeþul/sectorul ............,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate 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 numãrul ......................................., cod fiscal ........................., reprezentat legal prin
domnul/doamna .............................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de
identitate seria .......... nr. ............, emis/emisã de ........................., cod numeric personal ...................,
cultiv/cresc ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 ºi 4 din program.)

În baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achiziþiona tractoare, beneficiind de alocaþia de 55% din preþul de achiziþie (inclusiv T.V.A.) conform prevederilor Ordinului
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 360/2002, dupã cum urmeazã: ....................................
............................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................................................... .
Mã angajez sã respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 360/2002 ºi, în mod special, cã nu voi înstrãina tractoarele 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 tractoarelor.
..................................................
Data ............

(Numele ºi prenumele, în clar)

..........................
(Semnãtura)

ANEXA Nr. 2
la program
TABEL CENTRALIZATOR

privind necesarul de fonduri pentru acoperirea alocaþiilor aprobate în baza
Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 360/2002, în ziua de É..........É
Tractoare
Nr.
crt.

Beneficiarul

1.
É
TOTAL:
TOTAL CUMULAT:

Furnizor Ñ
Societatea
Comercialã
”Tractorul
UTBÒ Ñ S.A.
Braºov

Tip

Bucãþi

Valoarea aprobatã
conform facturii
pro forma
Ñ milioane lei Ñ

Valoarea
alocaþiei de 55%
Ñ milioane lei Ñ
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ANEXA Nr. 3
la program
REGISTRU

cuprinzând beneficiarii Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 360/2002,
tractoarele achiziþionate de la Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov,
suprafaþa cultivatã ºi efectivele de animale deþinute
Nr.
crt.

Beneficiarul
alocaþiei de 55%

0

Tractoare
achiziþionate

1

Tip

Bucãþi

2

3

Suprafaþa
cultivatã
Ñ ha Ñ

Efective
de animale
Ñ capete Ñ

Observaþii

4

5

6

ANEXA Nr. 4
la program
SITUAÞIA

privind tractoarele achiziþionate de la Societatea Comercialã ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov
în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 360/2002
Nr.
crt.

0

Tipul
tractorului

1

Tractoare
aprobate

Valoarea
aprobatã conform
facturii pro forma

Tractoare plãtite
45%

Tractoare
livrate la zi,
pe tipuri

Ñ bucãþi Ñ

Ñ milioane lei Ñ

Valoare
Ñ milioane lei Ñ

Ñ bucãþi Ñ

Ñ bucãþi Ñ

2

3

4

5

6

Exemplu:
1.
ÑU 445
2.
ÑU 650
3.
Ñ
etc.
TOTAL:

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 994 din 26 iulie 2002

MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
Nr. 202 din 26 iulie 2002

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (31), (32) ºi (33)
din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Ministrul finanþelor publice ºi ministrul administraþiei publice,
în baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 9 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului
nr. 8/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Ministerului Administraþiei Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (34) din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3 1 ), (3 2 ) ºi (3 3 ) din Legea
nr. 189/1998 privind finanþele publice locale, cu modificãrile
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

ºi completãrile ulterioare, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (31), (32) ºi (33) din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
1. În înþelesul prezentelor norme metodologice, prin punct
de lucru stabil se înþelege un centru de activitate din structura unui agent economic cu personalitate juridicã, cu minimum 5 angajaþi cu contract individual de muncã pe perioadã
nedeterminatã, care are un caracter fix sau permanent, cum
ar fi un birou, un sediu secundar, o fabricã, un magazin, un
atelier, o minã, un puþ petrolier ori de gaze, o carierã sau
orice alt loc de extracþie a resurselor naturale ºi altele asemenea.
2. Plãtitorii prevãzuþi la art. 8 alin. (3 1 ) din Legea
nr. 189/1998 privind finanþele publice locale, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, sunt obligaþi sã solicite în termenul
prevãzut la art. 8 alin. (32) din aceeaºi lege înregistrarea fiscalã a punctelor de lucru stabile, ca plãtitori de impozit pe
veniturile din salarii, scop în care completeazã ºi depun la
organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã punctul de
lucru stabil formularul ”Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã
personalitate juridicãÒ, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscalã ºi a eliberãrii certificatului de înregistrare fiscalã.
3. Codul de înregistrare fiscalã atribuit va fi distinct de cel
al entitãþii care a înfiinþat punctul de lucru stabil.
4. În certificatele de înregistrare fiscalã care se elibereazã
pentru punctele de lucru stabile, dupã denumirea unitãþii cu
personalitate juridicã înfiinþatoare se va înscrie în mod obligatoriu sintagma ”punct de lucruÒ.
5. Pentru punctele de lucru stabile, înfiinþate prin actul
constitutiv al agentului economic cu personalitate juridicã,
declaraþia de înregistrare fiscalã va fi însoþitã de copia autentificatã de pe actul constitutiv al acestuia, precum ºi de
dovada deþinerii spaþiului în care punctul de lucru stabil îºi
desfãºoarã activitatea sau, dupã caz, de aprobarea pentru
utilizarea spaþiului unde se organizeazã activitatea, datã de
autoritatea competentã.
6. Dacã punctele de lucru stabile sunt înfiinþate ulterior
autorizãrii agenþilor economici cu personalitate juridicã,
declaraþia de înregistrare fiscalã va fi însoþitã de copia legalizatã de pe hotãrârea judecãtoreascã privind înfiinþarea punctului de lucru stabil sau de pe hotãrârea adunãrii generale a
acþionarilor prin care s-a hotãrât înfiinþarea punctelor de lucru
stabile, de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã a
agentului economic care le-a înfiinþat, precum ºi de dovada
deþinerii spaþiului în care punctul de lucru stabil îºi
desfãºoarã activitatea sau, dupã caz, de aprobarea pentru
utilizarea spaþiului unde se organizeazã activitatea, datã de
autoritatea competentã.
7. Înregistrarea fiscalã a punctelor de lucru stabile poate fi
solicitatã ºi de sucursalele ºi celelalte dezmembrãminte
(agenþii, reprezentanþe sau alte asemenea sedii) aparþinând
agenþilor economici cu personalitate juridicã, care îndeplinesc
urmãtoarele condiþii:
a) sunt înregistrate fiscal ca subunitãþi ale agentului economic cu personalitate juridicã; ºi
b) au primit de la societatea înfiinþatoare o împuternicire
în acest sens.
Înregistrarea fiscalã se face prin completarea ºi depunerea
formularului ”Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile fãrã personalitate juridicãÒ, la care se anexeazã ºi o copie de pe
împuternicirea datã de societatea înfiinþatoare.
8. Punctele de lucru stabile ale agenþilor economici cu
personalitate juridicã, având sediul pe raza teritorialã a aceleiaºi/aceluiaºi localitãþi/sector cu entitatea înfiinþatoare, pot sã
nu se înregistreze fiscal, obligaþia declarãrii ºi virãrii impozitului

pe veniturile din salarii revenind persoanei juridice sau
entitãþii înfiinþatoare, dupã caz.
9. Punctele de lucru stabile ale agenþilor economici cu
personalitate juridicã, având sediul pe raza teritorialã a aceleiaºi/aceluiaºi localitãþi/sector, cu excepþia situaþiei prevãzute
la pct. 8, pot fi reprezentate de unul dintre punctele de lucru
stabile, desemnat de entitatea înfiinþatoare, care se va
înregistra fiscal.
Înregistrarea fiscalã a punctului de lucru stabil desemnat
se va face prin depunerea formularului ”Declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi
asociaþii civile fãrã personalitate juridicãÒ, anexându-se la
aceasta ”Declaraþia privind sediile subunitãþilor conform art. 3
din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscaleÒ Ñ
cod 14.13.01.99/b, care va cuprinde toate punctele de lucru
stabile reprezentate, precum ºi documentul prin care acest
punct de lucru stabil a fost desemnat sã reprezinte celelalte
puncte de lucru stabile.
10. Punctele de lucru stabile care ulterior înregistrãrii nu
mai îndeplinesc condiþiile prevãzute de lege referitoare la
numãrul minim de angajaþi necesari pentru înregistrarea fiscalã rãmân în continuare înscrise în evidenþa fiscalã ca
plãtitori de impozit pe veniturile din salarii.
11. Plãtitorii de impozite ºi taxe care au organizate puncte
de lucru stabile au obligaþia sã completeze ºi sã depunã la
organele fiscale unde punctele de lucru stabile sunt luate în
evidenþã ca plãtitori de impozite ºi taxe declaraþia privind
obligaþiile de platã la bugetul de stat, întocmitã distinct pentru
punctele de lucru stabile înregistrate, pentru veniturile realizate începând cu data de întâi a lunii urmãtoare înregistrãrii
pânã la data încetãrii activitãþii punctului de lucru.
Fiºele fiscale pentru angajaþii care îºi desfãºoarã activitatea
în cadrul punctelor de lucru înregistrate la organele fiscale,
potrivit legii, se depun de cãtre unitatea care le-a înfiinþat la
organul fiscal în a cãrui razã teritorialã aceasta îºi are sediul.
12. Plãtitorii prevãzuþi la art. 8 alin. (3 1 ) din Legea
nr. 189/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sunt
obligaþi sã comunice organelor fiscale modificãrile intervenite
în datele declarate, inclusiv încetarea temporarã sau definitivã a activitãþii punctelor de lucru stabile, în termen de
15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea la
organul fiscal în a cãrui razã teritorialã a fost înregistrat
punctul de lucru stabil a formularului ”Declaraþie de menþiuni
pentru persoane juridice, asociaþii familiale ºi asociaþii civile
fãrã personalitate juridicãÒ.
13. Plãtitorii de impozite ºi taxe care au organizate puncte
de lucru stabile au obligaþia virãrii impozitului pe veniturile din
salarii aferente acestora la unitãþile de trezorerie ºi contabilitate publicã la care au deschise conturile unitãþile administrativ-teritoriale în raza cãrora îºi desfãºoarã activitatea punctele
de lucru stabile, de la data înregistrãrii fiscale.
În acest scop plãtitorii de impozite ºi taxe vor întocmi
state de platã distincte pentru fiecare punct de lucru stabil,
organizând evidenþa contabilã analiticã pentru determinarea
impozitului pe venituri din salarii, calculat, reþinut ºi vãrsat
pentru fiecare punct de lucru stabil.
14. Impozitul pe venituri din salarii aferent punctelor de
lucru stabile se vireazã de cãtre angajatori pe bazã de
ordine de platã pentru trezorerie (OPHT), întocmite distinct
pentru fiecare punct de lucru stabil, în contul de venituri al
bugetului de stat nr. 20.06.01.02 xxxxxx ”Impozit pe venituri
din salariiÒ, deschis la unitatea de trezorerie ºi contabilitate
publicã în a cãrei razã acesta îºi desfãºoarã activitatea
(xxxxxx reprezintã codul fiscal atribuit fiecãrui punct de lucru
stabil).
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Exemplu: Contul de venituri al bugetului de stat în care
se vireazã impozitul pe salarii aferent unui punct de lucru
stabil cãruia i s-a atribuit codul fiscal 234481 va fi:
20.06.01.02.234481.
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Pe faþa ordinului de platã pentru trezorerie (OPHT), la
rubrica ”Reprezentând plãþiÒ se va preciza în mod obligatoriu:
”Impozit pe venituri din salarii pentru luna .................. aferent
..................... (denumirea/localitatea punctului de lucru stabil)Ò.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice privind procedura ºi competenþele
de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor restante la bugetul de stat, administrate
de Ministerul Finanþelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 580/2002
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor
bugetare ºi ale art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 491/2002 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/2002
pentru recuperarea arieratelor bugetare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Anexa la Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 580/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
procedura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata
obligaþiilor restante la bugetul de stat, administrate de
Ministerul Finanþelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 318 din 14 mai 2002, se modificã ºi
completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, alineatul (6) se completeazã cu literele
c), d), e) ºi f) cu urmãtorul cuprins:
”c) în totalul obligaþiilor prevãzute la art. 13 din ordonanþa
de urgenþã, astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 491/2002, intrã totalul obligaþiilor bugetare datorate ºi neachitate, creditele bancare nerambursate la scadenþã (mai
puþin limitele de creditare pentru contul curent) ºi furnizorii
neachitaþi peste termenele contractuale;
d) pentru obligaþiile neachitate la bugetul de stat, reprezentând T.V.A. datoratã de unitãþile administrativ-teritoriale,
calculul numãrului de rate se face pe baza raportului procentual dintre totalul acestor obligaþii ºi totalul veniturilor extrabugetare din situaþiile financiare întocmite pentru data de
31 decembrie a anului precedent;
e) pentru persoanele fizice autorizate calculul numãrului
de rate se face pe baza raportului procentual dintre obligaþiile
datorate ºi veniturile brute realizate în anul precedent;
f) prin activitãþi sezoniere, în sensul alin. (2) al art. 13 din
ordonanþa de urgenþã, se înþelege activitãþile pentru care fluxul principal al veniturilor se localizeazã în anumite perioade
ale anului.Ò
2. La articolul 1 alineatul (8), litera c) va avea urmãtorul
cuprins:
”c) debitorii care obþin peste 63 de puncte ºi la data
depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la platã au toate
obligaþiile achitate la bugetul de stat, inclusiv ale anului
curent, cu excepþia majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor
de întârziere aferente debitelor datorate pânã la data de
31 decembrie 2001, vor beneficia de scutirea de la plata
majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente obligaþiilor datorate bugetului de stat pânã la data de
31 decembrie 2001, datorate ºi calculate pânã la data intrãrii
în vigoare a ordonanþei de urgenþã; debitorii care obþin între
29 ºi 63 de puncte ºi care la data depunerii cererilor de
acordare a înlesnirilor la platã au toate obligaþiile achitate la
bugetul de stat, inclusiv ale anului curent, cu excepþia

majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente debitelor datorate pânã la data de 31 decembrie 2001,
vor beneficia de reducerea cu 50% a majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente obligaþiilor datorate
bugetului de stat pânã la data de 31 decembrie 2001, datorate ºi calculate pânã la data intrãrii în vigoare a ordonanþei
de urgenþã;Ò
3. La articolul 1 alineatul (8), dupã litera e) se introduc
literele f), g), h) ºi i) cu urmãtorul cuprins:
”f) debitorii care la data depunerii cererii de acordare a
înlesnirilor la platã înregistreazã obligaþii datorate ºi neachitate dupã data de 1 ianuarie 2002, inclusiv majorãri de
întârziere ºi penalitãþi de întârziere aferente acestora, precum
ºi majorãri de întârziere ºi penalitãþi de întârziere aferente
obligaþiilor restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2001, beneficiazã de eºalonarea la platã a obligaþiilor
datorate ºi neachitate dupã data de 1 ianuarie 2002, inclusiv
a majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere
aferente acestora, ºi de amânarea la platã pânã la ultimul
termen din eºalonare, în vederea reducerii sau scutirii de la
platã, în funcþie de punctajul obþinut, a majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente obligaþiilor restante
la data de 31 decembrie 2001;
g) pentru diferenþele de impozite ºi taxe aferente perioadei pânã la data de 31 decembrie 2001 ºi majorãrile de
întârziere ºi penalitãþile de întârziere aferente acestora, stabilite prin acte de control încheiate dupã data de 1 ianuarie
2002, care, conform prevederilor Ordinului ministrului
finanþelor publice nr. 2.103/2001, reprezintã obligaþii la bugetul
de stat cu termene de platã în anul curent, se acordã
eºalonãri la platã;
h) debitorii care au în derulare înlesniri la plata obligaþiilor
restante la bugetul de stat ºi la care dupã data acordãrii
înlesnirii se constatã diferenþe de impozite ºi taxe, precum ºi
majorãri de întârziere ºi penalitãþi de întârziere aferente vor
achita aceste diferenþe în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
i) pentru majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere aferente obligaþiilor restante la data de 31 decembrie
2001, datorate ºi neachitate dupã data de 8 aprilie 2002,
data intrãrii în vigoare a ordonanþei de urgenþã, la cererea
debitorilor, se vor acorda eºalonãri la platã.Ò
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4. La articolul 3 alineatul (3), litera b) va avea urmãtorul
cuprins:
”b) situaþia privind soldurile conturilor de disponibilitãþi în
lei ºi în valutã ºi depozitele bancare, inclusiv pe unitãþi
plãtitoare, la data scadenþei obligaþiilor restante la bugetul de
stat pentru care se solicitã înlesnire la platã, precum ºi
situaþia privind creditele curente ºi cele nerambursate la scadenþã; situaþia va cuprinde cuantumul obligaþiilor bugetare la
data scadenþei acestora în comparaþie cu soldul disponibilitãþilor în lei ºi în valutã, precum ºi cu diferenþele neutilizate
din limitele de creditare ºi depozitele bancare, la aceeaºi
datã;Ò
5. La articolul 3 alineatul (3), dupã litera d) se introduce
litera d1) cu urmãtorul cuprins:
”d1) declaraþie pe propria rãspundere a reprezentantului
legal al societãþilor agricole, înfiinþate în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte
forme de asociere în agriculturã, din care sã rezulte structura asociaþilor, mobilitatea sediului ºi/sau a asociaþilor, inclusiv menþiuni referitoare la declanºarea procedurii de
reorganizare sau faliment prevãzute de aceastã lege;Ò
6. La articolul 3 alineatul (3), litera m) va avea urmãtorul
cuprins:
”m) situaþia privind totalul obligaþiilor restante înregistrate
în ultima balanþã de verificare întocmitã conform prevederilor
legale, reprezentând obligaþii cãtre toate bugetele, credite
bancare nerambursate la scadenþã (mai puþin limitele de creditare pentru contul curent) ºi soldul furnizorilor neachitaþi la
termenele contractuale;Ò
7. La articolul 5, litera d) va avea urmãtorul cuprins:
”d) termenul general de soluþionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la platã la nivelul organelor fiscale, conform competenþelor de soluþionare, este de 30 de zile
lucrãtoare de la data primirii documentaþiei în formã completã.Ò
8. La articolul 7 punctul (1), litera a) va avea urmãtorul
cuprins:
”a) o sumã egalã cu douã rate medii din eºalonare,
reprezentând obligaþii eºalonate ºi majorãri calculate conform
art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare,
în cazul eºalonãrilor la platã; în situaþia în care numãrul de
rate din eºalonare este mai mic de 12, garanþia va fi constituitã la nivelul unei rate medii din eºalonare;Ò

9. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de
întârziere amânate în vederea reducerii, respectiv scutirii în
conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 10 din ordonanþa
de urgenþã, vor fi reduse, respectiv scutite la ultimul termen
de platã din eºalonare, dacã au fost respectate întocmai termenele de platã ºi condiþiile în care aceasta a fost acordatã,
sau la data la care obligaþiile bugetare eºalonate la platã se
sting în totalitate, indiferent de modalitatea de stingere.
(2) Diferenþele de majorãri de întârziere ºi de penalitãþi de
întârziere, rãmase de platã în sarcina debitorilor dupã acordarea reducerilor prevãzute în ordonanþa de urgenþã, se
datoreazã începând cu ziua lucrãtoare imediat urmãtoare
celei în care s-a achitat ultima ratã din eºalonare ºi se considerã obligaþie cu termen de platã în anul curent.Ò
10. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) La cererea motivatã a administratorului, cu
încuviinþarea judecãtorului-sindic, în proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de înlesnire la platã care se solicitã sã fie acordatã pentru obligaþiile datorate bugetului de
stat.Ò
11. Dupã articolul 22 se introduc articolele 23 ºi 24 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ (1) În situaþia în care ulterior încheierii convenþiei se constatã cã sumele ºi celelalte informaþii care au
stat la baza analizei cererii de acordare a înlesnirilor la platã
au fost eronate ºi au implicaþii majore în conþinutul convenþiei
încheiate, pe baza documentelor care atestã aceastã situaþie,
organul fiscal competent care a aprobat înlesnirea la platã
anuleazã convenþia.
(2) Anularea convenþiei va fi comunicatã atât debitorului,
cât ºi organului fiscal la care acesta este înregistrat ca
plãtitor de impozite ºi taxe, dupã caz. În aceastã situaþie
documentaþia va fi completatã în mod corespunzãtor ºi va fi
reanalizatã în vederea acordãrii înlesnirii la platã.
Art. 24. Ñ Referatele pentru acordarea înlesnirilor la platã
înaintate la Ministerul Finanþelor Publice pentru soluþionare,
vor fi aprobate de cãtre conducãtorul organului fiscal unde
s-a analizat ºi completat documentaþia depusã de debitori.Ò
Art. II. Ñ Cererile de acordare a înlesnirilor la plata
obligaþiilor restante la bugetul de stat, depuse ºi
nesoluþionate la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 491/2002,
se soluþioneazã conform prevederilor prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 5 august 2002.
Nr. 1.048.
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