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ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului
pentru informarea ºi educarea comercianþilor
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) ºi ale anexei nr. 3/26/27 din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, precum ºi ale art. 4 alin. (1) pct. 17 lit. b) ºi ale art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 753/2003 privind
organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei
Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie emite prezentul ordin.
Articol unic. Ñ (1) Se aprobã Procedura de implemen- prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
tare a Programului pentru informarea ºi educarea comercianþilor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din României, Partea I, ºi intrã în vigoare la data publicãrii.
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucureºti, 8 septembrie 2003.
Nr. 119.
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ANEXÃ

PROCEDURÃ
de implementare a Programului pentru informarea ºi educarea comercianþilor
1. Obiectivul Programului
Obiectivul Programului pentru informarea ºi educarea
comercianþilor, denumit în continuare Program, îl constituie
sprijinirea comercianþilor, persoane fizice sau juridice autorizate sã desfãºoare activitãþi de comercializare a produselor
ºi serviciilor de piaþã, prin facilitarea accesului
comercianþilor la cursuri de pregãtire ºi specializare
profesionalã.
2. Descrierea Programului
Programul urmãreºte sprijinirea comercianþilor prin acordarea de alocaþii financiare nerambursabile pentru:
a) participarea la cursuri de formare/calificare profesionalã în meseriile de bazã din comerþul cu produse din sectorul alimentar ºi de alimentaþie publicã, în conformitate cu
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor ºi serviciilor de piaþã, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 650/2002, ºi cu prevederile
Hotãrârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ºi serviciilor
de piaþã;
b) participarea la cursuri privind noþiuni fundamentale de
igienã, necesare în activitãþile de comercializare a produselor alimentare;
c) participarea la cursuri de specializare/perfecþionare
profesionalã pentru dobândirea de competenþe profesionale
suplimentare ºi aprofundarea cunoºtinþelor de specialitate.
3. Bugetul
Bugetul alocat Programului, de la bugetul de stat pentru
anul 2003, este de 3,6117 miliarde lei, defalcat astfel:
Ñ 3,4117 miliarde lei Ñ pentru acordarea de alocaþii
financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili, pentru activitãþile prevãzute la pct. 2;
Ñ 0,2000 miliarde lei Ñ cheltuieli pentru implementarea,
administrarea, monitorizarea ºi evaluarea Programului (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale ºi servicii).
Alocaþiile financiare nerambursabile se vor folosi exclusiv pentru atingerea scopului pentru care au fost aprobate.
4. Implementarea Programului
În vederea administrãrii corespunzãtoare a Programului,
în cadrul Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii ºi Cooperaþie, denumitã în continuare ANIMMC, se
constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP).
Structura organizatoricã, numãrul ºi persoanele desemnate,
atribuþiile ºi responsabilitãþile acestora vor fi stabilite prin
ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie.
5. Beneficiarii eligibili
5.1. Pot beneficia de prevederile Programului comercianþii, persoane juridice ºi persoane fizice/asociaþii familiale, autorizate sã desfãºoare activitãþi de comercializare a
produselor ºi serviciilor de piaþã pentru activitãþile eligibile
prevãzute la pct. 6.1.
5.2. Pot beneficia de prevederile Programului comercianþii care îndeplinesc cumulativ, la data solicitãrii,
urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizaþi în baza Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau sunt persoane fizice/asociaþii familiale autorizate sã desfãºoare activitãþi de comerþ pe baza
liberei iniþiative, conform Legii nr. 507/2002 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice de cãtre
persoane fizice;
b) domeniul de activitate este comerþul cu amãnuntul
ºi/sau cu ridicata ori alimentaþie publicã;
c) au, ca societate comercialã, capital social integral privat ºi un numãr maxim de 49 de angajaþi;

d) ºi-au îndeplinit obligaþiile exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre bugetul de stat, inclusiv cele locale,
precum ºi a contribuþiilor pentru asigurãrile sociale de stat,
asigurãrile sociale de sãnãtate ºi asigurãrile sociale de
ºomaj, dupã caz;
e) participanþii la curs nu au mai beneficiat de finanþare
de la bugetul de stat pentru activitãþile prevãzute la
pct. 6.1., care fac obiectul prezentului program, în ultimii
2 (doi) ani.
6. Tipuri de ajutor financiar
6.1. Alocaþia financiarã nerambursabilã se acordã pentru
urmãtoarele categorii de activitãþi eligibile:
a) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionalã, în urmãtoarele ocupaþii din sectorul alimentar ºi al alimentaþiei publice:
Ñ vânzãtor de produse alimentare, vânzãtori ambulanþi
ºi asimilaþi, vânzãtori la domiciliul clientului sau la comandã
prin telefon, vânzãtori în pieþe;
Ñ mãcelar, carmangiu;
Ñ ospãtar, barman, barman-ospãtar;
Ñ bucãtar;
Ñ cofetar, patiser, cofetar-patiser;
b) participarea la cursuri privind noþiuni fundamentale de
igienã pentru comercianþi, necesare în activitãþile de comercializare a produselor alimentare;
c) participarea la cursuri de specializare/perfecþionare
profesionalã a comercianþilor, pentru:
Ñ dobândirea de competenþe profesionale suplimentare
în meserii specifice: ºef de unitate, ºef de magazin, ºef de
unitate de alimentaþie publicã, ºef de salã, ºef de piaþã
agroalimentarã, gestionar, bucãtar specialist, cofetar-ºef,
brutar, lucrãtori comerciali cu atribuþii legate de primirea ºi
distribuirea mãrfurilor;
Ñ aprofundarea cunoºtinþelor de specialitate: metode
moderne de conducere a unitãþilor comerciale cu amãnuntul
ºi/sau cu ridicata; tehnici moderne de vânzare cu amãnuntul ºi/sau cu ridicata a mãrfurilor; tehnici moderne de servire a clienþilor în unitãþile de alimentaþie publicã;
managementul unitãþilor comerciale de alimentaþie publicã,
servicii ºi alimentaþie publicã; managementul calitãþii mãrfurilor ºi alte cursuri cu tematici adecvate.
6.2. Valoarea maximã a finanþãrii pentru fiecare dintre
activitãþile prevãzute la pct. 6.1., precum ºi cheltuielile eligibile sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta procedurã.
6.3. Valoarea alocaþiei financiare nerambursabile se
acordã beneficiarilor eligibili selectaþi ºi este egalã cu echivalentul a 60% din valoarea fiecãrei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai mult de valoarea
maximã a finanþãrii pentru fiecare activitate prevãzutã în
anexa nr. 1 la prezenta procedurã.
6.4. Pot fi furnizori de formare profesionalã pentru activitãþile de instruire ºi specializare prevãzute la pct. 6.1
numai persoanele autorizate în condiþiile stabilite de
Ordonanþa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulþilor, republicatã, ºi de Hotãrârea Guvernului
nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesionalã a adulþilor.
7. Procedura de solicitare a acordului de principiu
pentru finanþare
7.1. Beneficiarii eligibili trebuie sã obþinã o aprobare de
principiu a finanþãrii în cadrul Programului, înainte de
desfãºurarea activitãþilor prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta procedurã ºi de efectuarea plãþilor.
7.2. În vederea obþinerii aprobãrii de principiu a finanþãrii
comerciantul va completa ºi va transmite la ANIMMC o
cerere-tip de acord de principiu pentru finanþare, conform
anexei nr. 2 la prezenta procedurã.
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7.3. Pentru beneficiarii eligibili care sunt societãþi comerciale, cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare va
fi însoþitã de urmãtoarele documente justificative:
a) o copie a certificatului de înregistrare/înmatriculare a
comerciantului ºi o copie a certificatului de înregistrare fiscalã;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului
comerþului de pe lângã tribunalul unde îºi au sediul, în
care sã se menþioneze reprezentanþii legali ai societãþii
comerciale, precum ºi domeniile de activitate principale ºi
secundare;
c) dovada numãrului mediu scriptic anual de persoane;
d) copie a declaraþiilor privind evidenþa nominalã a asiguraþilor ºi a obligaþiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor
sociale de stat, completate potrivit art. 6 alin. (1) din
Legea nr. 19/2000, cu modificãrile ulterioare, pentru
anul 2003;
e) certificate privind îndeplinirea obligaþiilor exigibile de
platã a impozitelor, a taxelor ºi datoriilor la bugetul de stat
ºi la bugetele locale, precum ºi la fondul asigurãrilor de
stat, asigurãrilor sociale de sãnãtate ºi asigurãrilor sociale
de ºomaj;
f) copie a buletinului de identitate/cãrþii de identitate al/a
persoanei autorizate sã semneze cererea-tip de acord de
principiu pentru finanþare;
g) împuternicirea pentru reprezentantul solicitantului care
semneazã cererea-tip de acord de principiu pentru
finanþare, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal al
societãþii comerciale, dacã este cazul;
h) lista tuturor documentelor care se depun în vederea
obþinerii acordului de principiu pentru finanþare.
7.4. Pentru beneficiarii eligibili care sunt persoane fizice
sau asociaþii familiale autorizate, cererea de acord de principiu pentru finanþare va fi însoþitã de urmãtoarele documente justificative:
a) copie a autorizaþiei pentru desfãºurarea de cãtre persoane fizice a unor activitãþi economice în mod independent sau pentru înfiinþarea ºi funcþionarea de asociaþii
familiale, emisã de primarul competent, potrivit legii;
b) copie a certificatului de înmatriculare/de înregistrare a
autorizaþiei la oficiul registrului comerþului;
c) certificat fiscal;
d) copie a buletinului de identitate/cãrþii de identitate al/a
persoanei care semneazã cererea-tip de obþinere a
alocaþiei financiare nerambursabile;
e) lista tuturor documentelor depuse în vederea obþinerii
acordului de principiu pentru finanþare.
7.5. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare,
completatã, însoþitã de documentele justificative prevãzute
la pct. 7.3, va fi transmisã prin poºtã sau prin curier la
UIPÑProgram pentru informarea ºi educarea comercianþilor Ñ din cadrul ANIMMC, str. Poteraºi nr. 11, sectorul 4, Bucureºti.
Formularul cererii-tip de acord de principiu pentru
finanþare poate fi obþinut de la sediul ANIMMC, de pe
pagina de Internet la adresa: www.mimmc.ro, sau poate fi
transmis prin poºtã de ANIMMC în urma unei solicitãri telefonice sau scrise.
Cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare se
completeazã în limba românã ºi poartã semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului comerciantului, caz în care se anexeazã împuternicirea în original,
semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal al solicitantului. Completarea cererii-tip de acord de principiu pentru
finanþare se face prin tehnoredactare.
8. Procedura de înregistrare, evaluare ºi selecþie a
beneficiarilor
8.1. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare,
completatã, însoþitã de documentele justificative, va fi înregistratã la UIPÑANIMMC, în Registrul special al
Programului, menþionându-se data, ora ºi numãrul de înregistrare al cererii.
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Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru
finanþare se va efectua conform urmãtorului program:
LuniÑVineri, orele 8,30Ñ16,30.
8.2. Solicitãrile vor fi analizate în ordinea înregistrãrilor
efectuate în Registrul special al Programului ºi vor fi selectate ºi aprobate în limita bugetului alocat Programului,
dupã verificarea cererii-tip de acord de principiu pentru
finanþare ºi a activitãþilor ºi cheltuielilor eligibile.
8.3. Data limitã de depunere a cererii-tip de acord de
principiu pentru finanþare este 15 octombrie (inclusiv) a
anului bugetar în curs, în condiþiile neepuizãrii bugetului
alocat Programului pentru anul bugetar în curs pânã la
aceastã datã.
8.4. ANIMMC are obligaþia de a face publicã data
epuizãrii bugetului alocat Programului pentru anul bugetar
în curs, datã de la care nu se mai înregistreazã cereri-tip
de acord de principiu pentru finanþare.
8.5. ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitãrii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la
data înregistrãrii cererii-tip de acord de principiu pentru
finanþare, însoþitã de toate documentele justificative.
ANIMMC va transmite comercianþilor o notificare privind
acordul de principiu pentru finanþare, conform anexei nr. 3
la prezenta procedurã, pentru realizarea finanþãrii în
condiþiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare.
În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru
finanþare nu este completatã corect sau nu este însoþitã de
toatã documentaþia necesarã ori existã neconcordanþe în
informaþiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de
la data înregistrãrii noii cereri-tip de acord de principiu
pentru finanþare, cu completãrile ºi corecþiile efectuate.
8.6. Cererile-tip de acord de principiu pentru finanþare
se resping în situaþia în care comercianþii nu îndeplinesc
condiþiile de eligibilitate prevãzute la pct. 5 sau au fost
depuse dupã data la care bugetul alocat Programului a
fost epuizat. În acest caz, solicitanþii vor primi scrisoare de
înºtiinþare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanþare, în termen de maximum 15 zile calendaristice
de la depunerea documentelor.
9. Acordarea alocaþiei financiare nerambursabile
9.1. Acordarea alocaþiei financiare nerambursabile se
face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile, prezentatã în anexa nr. 4 la prezenta
procedurã, pe care beneficiarii eligibili selectaþi trebuie sã
o transmitã la ANIMMC prin poºtã sau prin curier, însoþitã
de urmãtoarele documente:
a) notificarea privind acordul de principiu pentru
finanþare, în original;
b) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 5 la prezenta procedurã, însoþit de documentele justificative, în original ºi în copie, prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta
procedurã, în ordinea activitãþilor;
c) documentele care dovedesc autorizarea furnizorilor de
formare profesionalã, conform prevederilor pct. 6.4.
9.2. Alocaþia financiarã nerambursabilã va fi acordatã
comercianþilor dupã efectuarea cursurilor ºi a plãþii cheltuielilor eligibile aferente acestora.
9.3. Termenul limitã pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile completate
este data de 15 noiembrie (inclusiv) a anului bugetar în curs.
9.4. Nu se acceptã deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plãþi compensatorii între pãrþile contractante în
cadrul activitãþilor ºi cheltuielilor eligibile.
9.5. Virarea efectivã a sumei care constituie alocaþia
financiarã nerambursabilã se face de cãtre ANIMMC, pentru comercianþii care îndeplinesc toate condiþiile de eligibilitate, în contul deschis la trezoreria statului în a cãrei razã
teritorialã îºi au sediul sau la care sunt luaþi în evidenþã
fiscalã, dupã caz, pe baza analizei setului de documente
prevãzute la pct. 9.1, în termen de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocaþiei
financiare nerambursabile. Documentele originale vor fi
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ridicate de cãtre comercianþi de la sediul ANIMMC sau vor
fi transmise prin poºtã dupã verificarea conformitãþii copiilor
ºi virarea efectivã a sumei reprezentând alocaþia financiarã
nerambursabilã.
9.6. ANIMMC are dreptul sã verifice atât la sediul
comercianþilor, cât ºi al furnizorilor de formare profesionalã
veridicitatea ºi conformitatea declaraþiilor, activitãþilor ºi
cheltuielilor fãcute în cadrul Programului.
În cazul în care, în urma controalelor efectuate de
reprezentanþii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constatã cã beneficiarii au fãcut
declaraþii incomplete ºi/sau false pentru a obþine alocaþia
financiarã nerambursabilã ori cã au deturnat destinaþia,
aceºtia au obligaþia de a rambursa sumele primite, actualizate la data constatãrii fraudei.
10. Modificarea cererii de solicitare a alocaþiei financiare nerambursabile
10.1. În cazul în care au intervenit modificãri la una sau
mai multe dintre informaþiile cuprinse în cererea-tip de
acord de principiu pentru finanþare, pentru care ANIMMC a
transmis solicitanþilor notificarea privind acordul de principiu,
aceºtia au obligaþia de a transmite la ANIMMC prin poºtã
ori prin curier cererea-tip de renunþare totalã/parþialã a
finanþãrii, pentru care existã acord de principiu, conform
anexei nr. 6 la prezenta procedurã. Solicitanþii beneficiazã
de alocaþie financiarã nerambursabilã pentru activitãþile ºi

cheltuielile rãmase nemodificate. Pentru activitãþile, cheltuielile eligibile ºi pãrþile contractante care au suferit modificãri, solicitantul poate transmite o nouã cerere-tip de
acord de principiu pentru finanþare, concomitent sau ulterior
transmiterii cererii-tip de renunþare totalã/parþialã a finanþãrii.
10.2. Cererea-tip de renunþare totalã/parþialã a finanþãrii
pentru care existã acordul de principiu se completeazã în
limba românã ºi poartã semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil,
caz în care se anexeazã împuternicirea în original, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal. Completarea
cererii-tip de renunþare totalã/parþialã a finanþãrii se face
prin tehnoredactare.
10.3. Comercianþii sunt obligaþi sã efectueze
activitãþile/cursurile pentru care se acordã finanþare ºi sã
depunã cererea de eliberare a contravalorii alocaþiei financiare nerambursabile pânã cel mai târziu la data de
15 noiembrie 2003.
10.4. Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din prezenta
procedurã.
11. Confidenþialitate
Documentele justificative depuse de cãtre solicitanþi în
cadrul Programului sunt confidenþiale, membrii UIP având
obligaþia de a nu dezvãlui informaþii menþionate în acestea
cãtre terþe persoane.
ANEXA Nr. 1
la procedurã

ACTIVITÃÞILE ªI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE
care constituie obiectul finanþãrii
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Activitãþile eligibile

Cheltuielile eligibile

Participarea comercianþilor cheltuieli pentru instruire:
la cursuri de formare/
¥ taxa de participare individualã la
calificare profesionalã
¥ cursurile pentru:
Ñ bucãtar;
Ñ ospãtar;
Ñ cofetar, patiser, cofetar-patiser;
Ñ vânzãtor;
Ñ mãcelar, carmangiu;
Ñ barman, barman-ospãtar;
Participarea comercianþilor cheltuieli pentru instruire:
la cursuri privind noþiuni
¥ taxa de participare individualã la curs
fundamentale de igienã
Participarea comercianþilor
la cursuri de specializare/
perfecþionare profesionalã,
organizate pe tematici din
domeniul comerþului interior
ºi al alimentaþiei publice

1)

instruire.

cheltuieli pentru instruire:
¥ taxa de participare individualã
¥ la cursurile pentru:
Ñ ºef de magazin, ºef de unitate de
alimentaþie publicã, ºef de salã, ºef de
unitate, ºef de piaþã agroalimentarã;
Ñ bucãtar specialist;
Ñ barman preparator;
Ñ cofetar-ºef;
Ñ perfecþionare barman;
Ñ perfecþionare patiser;
Ñ perfecþionare cofetar;
Ñ perfecþionare bucãtar;
Ñ perfecþionare ospãtar;
Ñ perfecþionare vânzãtor;
Ñ cursuri pentru aprofundarea cunoºtinþelor
de specialitate.

Valoarea maximã
a finanþãrii
pe activitate Ñ
lei/curs/cursant Ñ

1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.000.000

Documentele justificative
care însoþesc formularul de decont

Ñ protocolul/contractul de prestãri de
servicii dintre furnizorul de formare
profesionalã ºi fiecare comerciant, în
original ºi în copie1);

Ñ factura fiscalã/chitanþa fiscalã în care
sã fie prevãzutã întreaga contravaloare
a cursului, în original ºi în copie;
Ñ ordinul de platã/chitanþa, în original
ºi în copie;

2.400.000

Ñ extrasul de cont, dupã caz, în copie.

2.400.000
2.400.000
2.400.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
2.400.000

În contract se vor preciza perioada de desfãºurare a cursului, tematica, precum ºi numãrul persoanelor care vor beneficia de servicii de
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ANEXA Nr. 2
la procedurã

CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANÞARE
(Se completeazã toate rubricile din formularul-tip în limba românã, prin tehnoredactare)

Subscrisa ......................................................, având datele de identificare menþionate la secþiunea A, reprezentatã
legal prin domnul/doamna ................................................................, având calitatea de .................................., solicit
finanþarea în condiþiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie nr. ............
SECÞUNEA A

Prezentarea comerciantului
Denumirea comerciantului ................................................................................................................................................
Sediul/adresa ....................................................................................................................................................................
Telefon ..................................., fax ...................................., e-mail .......................................
Data înregistrãrii solicitantului ................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului/judecãtorie (dupã caz)
..................................................................................................................................................
Codul fiscal (dupã caz) ............................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ....................................
Nr. contului în care se solicitã transferarea alocaþiei financiare nerambursabile (ROL) ........................................,
deschis la Trezoreria ............................................................................
Forma juridicã ..........................................................................
Obiectul de activitate ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Cod CAEN ................................................................
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila comerciantului,
Data ..................................
SECÞIUNEA B

Prezentarea activitãþilor pentru care se solicitã finanþare în cadrul Programului
Tipul de activitãþi pentru care se solicitã finanþarea:
o Participarea comercianþilor la
o Participarea comercianþilor la cursuri o Participarea comercianþilor la cursuri
cursuri de formare/calificare
privind noþiuni fundamentale de igienã de specializare/perfecþionare
profesionalã
profesionalã
Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor
la cursuri de formare/calificare
profesionalã

Tipul de cheltuialã
pentru care se solicitã finanþare

Valoarea
cheltuielilor eligibile1)
Ñ lei Ñ

Valoarea
finanþãrii nerambursabile2)
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã3)

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

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

Ñ numãrul de participanþi

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

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

o Cheltuieli pentru instruire:

T O T A L:

Denumirea ºi tematica cursului4)
..........................................................................................................................................
Date privind furnizorul de formare profesionalã5) ........................................................
Denumirea ......................................................................................................................
Adresa ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Telefon/fax ......................................................................................................................
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Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor
la cursuri privind noþiuni
fundamentale de igienã

Tipul de cheltuialã
pentru care se solicitã finanþare

Valoarea
cheltuielilor eligibile1)
Ñ lei Ñ

Valoarea
finanþãrii nerambursabile2)
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã3)

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

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

Ñ numãrul de participanþi

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

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

T O T A L:

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

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

o Cheltuieli pentru instruire individualã:

Date privind furnizorul de formare profesionalã5)
Denumirea ......................................................................................................................
Adresa ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Telefon/fax ......................................................................................................................

Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor
la cursuri de specializare/
perfecþionare profesionalã

Tipul de cheltuialã
pentru care se solicitã finanþare

Valoarea
cheltuielilor eligibile1)
Ñ lei Ñ

Valoarea
finanþãrii nerambursabile2)
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã3)

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

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

Ñ numãrul de participanþi

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

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

T O T A L:

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

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

o Cheltuieli pentru instruire:

Denumirea ºi tematica cursului4) ..................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Date privind furnizorul de formare profesionalã5)
Denumirea societãþii comerciale......................................................................................
Adresa ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Telefon/fax ......................................................................................................................

SECÞIUNEA C

Declaraþie pe propria rãspundere
Subsemnatul/Subsemnata .............................................., identificat/identificatã cu B.I./C.I. seria ...... nr. ................,
eliberat/eliberatã la data de ......................, cu domiciliul în localitatea ................................., str. ..........................................
nr. ......, bl. ........., sc. ......., ap. ......, sectorul/judeþul .........................................., în calitate de reprezentant legal al comerciantului .............................................., declar pe propria rãspundere cã toate informaþiile furnizate ºi consemnate în prezenta cerere sunt corecte ºi complete.
Forma de proprietate a comerciantului pe care îl reprezint este 100% privatã.
DA
o
NU
o
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Declar pe propria rãspundere cã participanþii la cursuri sunt salariaþi ai societãþii comerciale ..................... ºi nu au
mai beneficiat de finanþare de la bugetul de stat în ultimii 2 (doi) pentru activitãþile prevãzute la pct. 6.1 al Programului.
Înþeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaþiilor în scopul obþinerii de avantaje pecuniare
este pedepsitã conform legii.
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila comerciantului*)
Funcþia: ....................................
Data semnãrii: ..........................
1)
2)
3)
4)
5)

Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A. (cost individual x nr. de participanþi).
60% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
Suma totalã a alocaþiei financiare nerambursabile nu va depãºi valoarea maximã, conform anexei nr. 1, pentru fiecare participant (cursant).
Se completeazã pentru fiecare curs.
Se completeazã pentru fiecare furnizor de pregãtire profesionalã.
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã a comerciantului.
ANEXA Nr. 3
la procedurã

N O T I F I C A R E1)
privind acordul de principiu pentru finanþare

Data ...........................................
Numãrul notificãrii .....................

Destinatar:
Denumirea comerciantului .................................................................................................................................................
Data înregistrãrii ............................................................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului/judecãtorie (dupã caz)
............................................................................................................................................................................................
Codul fiscal (dupã caz) ..................................................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ..........................................................................................................................
Sediul/adresa ....................................................................................................................................................................
Telefon/fax .........................................................................................................................................................................
Ca urmare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanþare nr. ................................... din data de ...................,
vã notificãm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finanþarea urmãtoarelor activitãþi ºi cheltuieli aferente acestora:
Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor la cursuri
de formare/calificare profesionalã

Tipul de cheltuialã pentru care se acordã finanþarea

o Cheltuieli pentru instruire:

Valoarea
finanþãrii aprobate de principiu
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã
Ñ numãrul de participanþi

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

T O T A L:

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

Denumirea cursului ......................................................................................
.......................................................................................................................
Date privind furnizorul de formare profesionalã
Denumirea ...................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................

Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor la cursuri
privind noþiuni fundamentale de igienã

Tipul de cheltuialã pentru care se acordã finanþarea

o Cheltuieli pentru instruire:

Valoarea
finanþãrii aprobate de principiu
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã2)
Ñ numãrul de participanþi

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

T O T A L:

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

Date privind furnizorul de formare profesionalã
Denumirea ...................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................
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Denumirea activitãþii

Tipul de cheltuialã pentru care se acordã finanþarea

o Participarea comercianþilor la cursuri

de specializare/perfecþionare profesionalã

o Cheltuieli pentru instruire:

Valoarea
finanþãrii aprobate de principiu
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã2)
Ñ numãrul de participanþi

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

T O T A L:

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

Denumirea cursului ......................................................................................
.......................................................................................................................
Date privind furnizorul de formare profesionalã
Denumirea ...................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................
Valoarea totalã a finanþãrii aprobate de principiu É............................É

Coordonator UIP,

Semnãtura ÉÉ.....................É
1) Se completeazã de ANIMMC.
2) Suma totalã a alocaþiei financiare nerambursabile nu va depãºi valoarea maximã, conform anexei nr. 1, pentru fiecare participant (cursant).
ANEXA Nr. 4
(la procedurã)

C E R E R E-TI P
de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile
(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare)

Subscrisa É.........................................ÉÉ, având datele de identificare menþionate mai jos, reprezentatã legal prin
domnul/doamna É.....................................ÉÉ, identificat/identificatã cu B.I./C.I. seria ÉÉ nr. É............É, eliberat/eliberatã
la data de É...........É, cu domiciliul în localitatea É.........................É, str. É.......................................É nr. ..É, bl. É...,
sc. É, ap. .É, sectorul/judeþul .................ÉÉ, cod poºtal É..........É, solicit eliberarea alocaþiei financiare nerambursabile
în condiþiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii ºi Cooperaþie nr. É..É
Datele de identificare a comerciantului:
Denumirea comerciantului ...............................................................................................................................................
Data înregistrãrii ..............................................................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului/judecãtorie (dupã caz) ..............................................................
Codul fiscal (dupã caz) ..................................................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ..........................................................................................................................
Sediul/adresa ...................................................................................................................................................................
Telefon É...............................................É, fax É......................................, e-mail ......................................................
Cont bancar nr. É...............................É deschis la Trezoreria ..................................................................................
Anexez la prezenta:
a) notificarea privind acordul de principiu pentru finanþare, în original;
b) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 5 la procedurã, însoþit de documentele justificative prevãzute în
anexa nr. 1 la procedurã, în ordinea activitãþilor;
c) documentele care dovedesc eligibilitatea furnizorilor de formare profesionalã;
d) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberãrii alocaþiei financiare nerambursabile.
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila comerciantului*)
Funcþia: É................................É
Data semnãrii: É....................É

*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã sã reprezinte legal comerciantul.
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ANEXA Nr. 5
la procedurã

FORMULAR DE DECONT1)
Denumirea solicitantului/comerciantului ÉÉ..........................................................É
Ñ lei Ñ
Documentul de platã
Nr.
crt.

Activitatea2)

Obiectul
facturii

Nr.
facturii

Data
facturii

Valoarea
facturii
fãrã T.V.A.

Felul
documentului

Nr.

Data

Valoarea
fãrã T.V.A.

Valoarea
alocaþiei
nerambursabile

1.
2.
3.
TOTAL:

Viza UIP
Semnãtura ºi ºtampila comerciantului

Numele ºi prenumele ÉÉ................................
Semnãtura ÉÉ.......................
Data É.................................É

1) La prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 la procedurã ºi în ordinea activitãþilor
prezentate în decont, precum ºi documentele justificative în original ºi în copie.
2) Conform cheltuielilor eligibile prevãzute în anexa nr. 1 la procedurã.

ANEXA Nr. 6
la procedurã

C E R E R E-TI P
de renunþare totalã/parþialã a finanþãrii pentru care existã acord de principiu
(Se completeazã în cazul modificãrii uneia dintre condiþiile în care s-a obþinut acordul de principiu asupra finanþãrii)

Subscrisa ...................................., având datele de identificare menþionate la secþiunea A, reprezentatã legal prin
domnul/doamna ............................................, având calitatea de ............................., renunþ la finanþarea pentru categoriile
de cheltuieli prezentate în secþiunea B.
SECÞIUNEA A

Prezentarea comerciantului
Denumirea comerciantului ................................................................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................................................................................
Telefon .................................................................., fax ........................................................, e-mail ............................
Data înregistrãrii ..............................................................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului/judecãtorie (dupã caz) ................................................................
Codul fiscal (dupã caz) ..................................................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ..........................................................................................................................
Nr. contului bancar în care se solicitã transferarea alocaþiei financiare nerambursabile (ROL) ................................,
deschis la Trezoreria ....................................................................................................................................................................
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SECÞIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicitã renunþarea la finanþare

Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor la cursuri
de formare/calificare profesionalã

Tipul de cheltuialã

o Cheltuieli pentru instruire:

Valoarea
finanþãrii pentru care se
solicitã renunþarea
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã
Ñ numãrul de participanþi

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

T O T A L:

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

Denumirea ºi tematica cursului1) ..................................................................
.......................................................................................................................
Date privind furnizorul de pregãtire profesionalã2):
Denumirea ...................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................

Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor la cursuri
privind noþiuni fundamentale de igienã

Tipul de cheltuialã

o Cheltuieli pentru instruire:

Valoarea
finanþãrii pentru care se
solicitã renunþarea
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã
Ñ numãrul de participanþi

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

T O T A L:

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

Date privind furnizorul de pregãtire profesionalã2):
Denumirea ...................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................

Denumirea activitãþii

o Participarea comercianþilor la cursuri

de specializare/perfecþionare profesionalã

Tipul de cheltuialã

o Cheltuieli pentru instruire:

Valoarea
finanþãrii pentru care se
solicitã renunþarea
Ñ lei Ñ

Ñ taxa de participare individualã
Ñ numãrul de participanþi

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

T O T A L:

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

Denumirea ºi tematica cursului1) ..................................................................
.........................................................................................................................
Date privind furnizorul de pregãtire profesionalã2):
Denumirea ...................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................

Semnãtura autorizatã ºi ºtampila comerciantului

Funcþia ...................................................
Data ......................................................
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SECÞIUNEA C

Declaraþie pe propria rãspundere
Subsemnatul/Subsemnata ................................................, identificat/identificatã cu B.I./C.I./paºaport seria .......
nr. ..............., eliberat/eliberatã la data de ......................., cu domiciliul în localitatea ........................., str. .......................
nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ........, sectorul/judeþul ................................., în calitate de reprezentant legal al comerciantului ......................................................................., declar pe propria rãspundere cã renunþ total sau parþial la finanþarea
pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC.

Semnãtura autorizatã ºi ºtampila comerciantului*)

Funcþia ...................................
Data semnãrii ........................

1)

Se completeazã pentru fiecare curs.
Se completeazã pentru fiecare beneficiar eligibil/comerciant.
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã a solicitantului.

2)

MINISTERUL
AGRICULTURII, PÃDURILOR,
APELOR ªI MEDIULUI
Nr. 522 din 11 august 2003

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 798 din 25 august 2003

AUTORITATEA NAÞIONALÃ
PENTRU PROTECÞIA
CONSUMATORILOR
Nr. 317 din 3 septembrie 2003

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea,
caracteristicile ºi compoziþia mierii
Vãzând Referatul de aprobare nr. 133.626 din 6 august 2003, întocmit de Direcþia generalã de implementare ºi
reglementare,
având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
producþiei, circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 57/2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, al Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi al
Hotãrârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului, ministrul sãnãtãþii ºi preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind denumirea,
descrierea, definirea, caracteristicile ºi compoziþia mierii,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, Ministerul Sãnãtãþii ºi Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor, prin direcþiile pentru agriculturã ºi
dezvoltare ruralã judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti ºi oficiile judeþene pentru protecþia consumatorilor
p. Ministrul agriculturii,
pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

ºi al municipiului Bucureºti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin abrogã Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi al ministrului sãnãtãþii
ºi familiei nr. 122/298/2001 pentru aprobarea Normelor cu
privire la natura, conþinutul, originea, prezentarea, compoziþia, calitatea ºi etichetarea mierii, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie
2001.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicãrii.

Ministrul sãnãtãþii,
Mircea Beuran

Preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat
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ANEXÃ

NORME
privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile ºi compoziþia mierii
Art. 1. Ñ (1) Prezentele norme se aplicã produselor
definite în anexa nr. I la prezentele norme.
(2) Caracteristicile ºi compoziþia produselor prevãzute la
alin. (1) sunt prevãzute în anexa nr. II la prezentele norme.
Art. 2. Ñ Normele generale privind etichetarea alimentelor se aplicã în cazul produselor definite în anexa nr. I, în
urmãtoarele condiþii:
1. Termenul ”miereÒ se aplicã numai produsului definit în
anexa nr. I pct. 1 ºi este utilizat, în cazul comercializãrii,
pentru a desemna produsul respectiv.
2. Denumirile produselor incluse în anexa nr. I pct. 2
ºi 3 se aplicã numai produselor definite în anexa nr. I ºi
se utilizeazã, în cazul comercializãrii, pentru a desemna
produsele respective.
Aceste denumiri pot fi înlocuite cu denumirea simplã
”miereÒ, cu excepþia mierii filtrate, a mierii în faguri, a mierii cu bucãþi de fagure sau a bucãþilor de fagure în miere
ºi a mierii destinate industriei:
a) în cazul mierii destinate industriei, cuvintele ”pentru
gãtitÒ apar pe etichetã în imediata apropiere a denumirii
produsului;
b) cu excepþia mierii filtrate sau a mierii destinate
industriei, pe lângã denumirea produselor se mai pot
adãuga informaþii cu privire la:
Ñ originea floralã sau vegetalã, dacã produsul provine
integral sau în principal din sursa indicatã ºi prezintã caracteristicile organoleptice, fizico-chimice ºi microscopice ale
sursei;
Ñ originea regionalã, teritorialã sau topograficã, dacã
produsul provine integral din sursa indicatã;
Ñ criterii calitative specifice.

3. În cazul în care s-a utilizat mierea destinatã industriei
ca ingredient al unui produs alimentar mixt, termenul
”miereÒ poate fi utilizat în denumirea produsului alimentar
mixt în locul termenului ”miere destinatã industrieiÒ, însã în
lista ingredientelor se va utiliza termenul definit în anexa
nr. I pct. 3.
4. Pentru mierea importatã, þara sau þãrile de origine de
unde s-a recoltat mierea sunt indicate pe etichetã.
Totuºi, în cazul în care mierea provine din mai multe
state membre ale Uniunii Europene sau þãri terþe,
menþiunea respectivã se poate înlocui cu una dintre
urmãtoarele menþiuni, dupã caz:
Ñ ”amestec de miere provenitã din CEÒ;
Ñ ”amestec de miere provenitã din spaþiul extracomunitarÒ;
Ñ ”amestec de miere provenitã din CE ºi spaþiul extracomunitarÒ.
Art. 3. Ñ În cazul mierii filtrate ºi al mierii destinate
industriei, recipientele pentru mierea în vrac, ambalajele ºi
documentele de comercializare precizeazã în mod clar
denumirea integralã a produsului, conform anexei nr. I
pct. 2.2 lit. f) ºi pct. 3.
Art. 4. Ñ Toate informaþiile prezentate prin etichetare
trebuie sã fie clare, lizibile ºi sã nu permitã ºtergerea.
Art. 5. Ñ Metodele de analizã pentru verificarea compoziþiei ºi caracteristicilor mierii sunt conforme cu cele din
CODEX STAN 12-1981 Rev. 1 (1987) pentru miere ºi/sau
cu cele din STAS 784/3-89 ”Miere de albine. Metode de
analizãÒ.

ANEXA Nr. I
la norme
DENUMIREA, DESCRIEREA ªI DEFINIÞIILE PRODUSELOR

1. Mierea este substanþa naturalã dulce produsã de albinele Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secreþiile
secþiunilor vii ale plantelor ori din excreþiile, pe secþiunile vii
ale plantelor, ale insectelor care se hrãnesc prin sucþiune
din plante ºi pe care albinele le colecteazã, le transformã,
combinându-le cu substanþe proprii specifice, le adunã, le
deshidrateazã, le depoziteazã ºi le lasã în faguri pentru a
se matura.
2. Principalele tipuri de miere sunt urmãtoarele:
2.1. în funcþie de origine:
a) miere din inflorescenþã sau miere din nectar Ñ mierea
obþinutã din nectarul plantelor;
b) miere din secreþie zaharoasã Ñ mierea obþinutã în
special din excreþiile insectelor care se hrãnesc prin
sucþiune din plante (Hemiptera) pe secþiunile vii ale plantelor sau din secreþiile secþiunilor vii ale plantelor;
2.2. în funcþie de modul de producere ºi/sau de prezentare:
a) miere în fagure Ñ mierea depozitatã de albine în
celulele fagurilor fãrã larve (puieþi), nou-construiþi, sau pe
pereþii subþiri ai structurii fagurelui, obþinutã numai din cearã

de albine ºi vândutã în faguri întregi cãpãciþi sau în
secþiuni de astfel de faguri;
b) miere cu bucãþi de fagure sau bucãþi de fagure în miere Ñ
mierea care conþine una sau mai multe bucãþi de fagure;
c) miere scursã Ñ mierea obþinutã prin drenarea fagurilor fãrã larve (puieþi) deschiºi (decãpãciþi);
d) miere extrasã Ñ mierea obþinutã prin centrifugarea
fagurilor fãrã larve (puieþi) deschiºi (decãpãciþi);
e) miere presatã Ñ mierea obþinutã prin presarea fagurilor fãrã larve (puieþi), cu sau fãrã încãlzire moderatã la o
temperaturã de maximum 45¼C;
f) miere filtratã Ñ mierea obþinutã prin îndepãrtarea
materiilor strãine organice ºi anorganice, ceea ce duce la
îndepãrtarea, în mod semnificativ, a polenului.
3. Mierea destinatã industriei Ñ mierea:
a) care este adecvatã pentru utilizare industrialã sau ca
ingredient în alte alimente care sunt ulterior procesate; ºi
b) care poate:
Ñ sã prezinte un gust ori miros strãin; sau
Ñ sã fi început sã fermenteze ori sã fi fermentat; sau
Ñ sã fi fost supraîncãlzitã.
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ANEXA Nr. II
la norme

CARACTERISTICILE ªI COMPOZIÞIA MIERII

1. Mierea conþine diferite tipuri de zaharuri, în special
fructozã ºi glucozã, ºi alte substanþe, precum acizi organici,
enzime ºi particule solide provenite din timpul colectãrii
mierii.
¥ Culoarea mierii variazã de la tipul de miere aproape
incolor pânã la cel maro închis.
¥ Consistenþa poate sã fie fluidã, vâscoasã sau parþial
ori integral cristalizatã.
¥ Gustul ºi aroma variazã în funcþie de planta de
origine.
2. În cazul în care se introduce pe piaþã ca miere sau
când se utilizeazã în orice produs destinat consumului
uman, se interzice adãugarea în miere a oricãrui ingredient
alimentar, inclusiv a aditivilor alimentari, sau orice alt adaos
cu excepþia mierii.
Mierea nu trebuie sã conþinã, pe cât posibil, materii
organice sau anorganice strãine compoziþiei sale. Cu

excepþia pct. 3 din anexa nr. I la norme, mierea nu trebuie
sã prezinte gusturi sau arome strãine, nu trebuie sã fie în
proces de fermentare, sã prezinte aciditate modificatã artificial ori sã fi fost supusã unui procedeu de încãlzire, astfel
încât enzimele naturale sã fi fost fie distruse, fie inactivate
în mod semnificativ.
3. Fãrã a se aduce prejudicii prevederilor pct. 2.2 lit. f)
din anexa nr. I la norme, nu se poate îndepãrta polenul
sau un alt element constitutiv al mierii, cu excepþia cazului
în care acest lucru nu poate fi evitat în momentul
îndepãrtãrii materiilor strãine organice sau anorganice.
4. În cazul în care se introduce pe piaþã ca miere sau
când se utilizeazã în orice produs destinat consumului
uman, mierea trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele caracteristici privind compoziþia:

4.1. Conþinutul în zaharuri
4.1.1. Conþinutul de fructozã ºi glucozã (suma celor douã)
Ñ mierea din inflorescenþã
Ñ mierea din secreþie zaharoasã, amestecuri de miere
din secreþie zaharoasã ºi miere din inflorescenþã

minimum 60g/100g
minimum 45g/100g

4.1.2. Conþinutul de zaharozã
Ñ în general
Ñ salcâm fals (Robinia pseudoacacia), lucernã
(Medicago sativa), Menzies Banksia (Banksia menziesii),
French honeysuckle (Hedysarum), eucalipt (Eucalyptus camadulensis),
leatherwood (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), Citrus sp.
Ñ lavandã (Lavandula sp.), limba-mielului (Borago officinalis)

maximum 5g/100g
maximum 10g/100g

maximum 15g/100g

4.2. Umiditate
Ñ în general
Ñ iarbã-neagrã (Calluna) ºi mierea destinatã
industriei alimentare în general
Ñ mierea destinatã industriei, obþinutã din iarbã-neagrã (Calluna)

maximum 20%
maximum 23%
maximum 25%

4.3. Conþinutul de substanþe insolubile în apã
Ñ în general
Ñ miere presatã

maximum 0,1g/100g
maximum 0,5g/100g

4.4. Conductivitate electricã
Ñ mierea care nu este enumeratã mai jos ºi amestecuri
ale acestor tipuri de miere
Ñ mierea din secreþie zaharoasã ºi mierea de castane, precum
ºi amestecuri ale acestora, cu excepþia celor enumerate mai jos
Ñ excepþii: cãpºun (Arbustus unedo), bell heather (Erica),
eucalipt, tei (Tilia sp.), iarbã-neagrã (Calluna vulgaris), manuka
sau jelly bush (Leptospermum), arborele de ceai (Melaleuca sp.)

maximum 0,8 mS/cm
maximum 0,8 mS/cm
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4.5. Aciditate liberã
Ñ în general

maximum 50 miliechivalenþi
acid la 1.000 grame
maximum 80 miliechivalenþi
acid la 1.000 grame

Ñ mierea destinatã industriei

4.6. Activitate diastazicã ºi conþinut
de hidroximetilfurfural (HMF) determinat dupã procesare
ºi amestecare
a) Activitate diastazicã (scara Schade)
Ñ în general, cu excepþia mierii destinate industriei
Ñ tipuri de miere cu conþinut scãzut de enzime naturale
(de exemplu mierea de citrice) ºi
cu un conþinut de HMF de maximum 15 mg/kg
b) Conþinut de HMF
Ñ în general, cu excepþia mierii destinate industriei

Ñ tipuri de miere cu origine declaratã din regiuni
cu climã tropicalã ºi amestecuri de astfel de tipuri de miere

minimum 8
minimum 3

maximum 40 mg/kg
[sub rezerva prevederilor
lit. a) a doua liniuþã]
maximum 80 mg/kg

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind conducerea contabilitãþii în partidã simplã de cãtre reprezentanþele
din România ale societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, prin care categoriile de persoane fizice ºi juridice care pot þine contabilitatea în partidã simplã, precum ºi sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finanþelor publice,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã conducerea contabilitãþii în partidã simplã de cãtre reprezentanþele din România ale
societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine,
denumite în continuare reprezentanþe.
(2) Reprezentanþele nu sunt abilitate sã facã fapte de
comerþ, neavând calitatea de persoane juridice ºi nefiind
înregistrate la oficiile registrului comerþului.
(3) Pentru veniturile realizate din comisioanele primite de
la societãþile comerciale ºi organizaþiile economice strãine
pe care le reprezintã, reprezentanþele vor întocmi ”FacturãÒ
(cod 14-4-10/aA), formular financiar-contabil cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare, comun pe economie, utilizat de neplãtitorii de taxã pe valoarea adãugatã în
conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor

comune privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora.
(4) Cheltuielile efectuate pentru exercitarea activitãþii vor
fi justificate cu documente financiar-contabile întocmite în
condiþiile legii.
(5) Contabilitatea în partidã simplã la reprezentanþe se
þine cu ajutorul Registrului-jurnal de încasãri ºi plãþi
(cod 14-1-1/a), întocmit potrivit prevederilor Ordinului
ministrului finanþelor nr. 425/1998 pentru aprobarea
Normelor metodologice de întocmire ºi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special privind activitatea financiarã ºi contabilã, precum ºi a
modelelor acestora.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 4 septembrie 2003.
Nr. 1.193.
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ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru retragerea la cerere a unui aviz de retransmisie
Consiliul Naþional al Audiovizualului

d e c i d e:

Articol unic. Ñ Având în vedere cedarea cãtre un terþ a

eliberarea avizului de retransmisie, se retrage la cerere avizul de retransmisie:
Ñ Societãþii Comerciale ”Telerex ImpexÒ Ñ S.R.L.,
cerere înregistratã la Consiliul Naþional al Audiovizualului
cu nr. 7.472 din 4 septembrie 2003.

autorizaþiei tehnice de funcþionare, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c) din Decizia Consiliului Naþional al
Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003 privind

Nr.

Nr.
avizului

Data
avizului

Localitatea în care
se aflã staþia

1

A0923

28 august 2003

Snagov

Judeþul în care
se aflã staþia

Ilfov

Localitãþi
din reþea

Snagov, Ghermãneºti, Ciofliceni

p. Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Attila Gasparik
Bucureºti, 8 septembrie 2003.
Nr. 252.

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru retragerea la cerere a unui aviz de retransmisie
Consiliul Naþional al Audiovizualului

d e c i d e:

Articol unic. Ñ Având în vedere cedarea cãtre un terþ a

eliberarea avizului de retransmisie, se retrage la cerere avizul de retransmisie:
Ñ Societãþii Comerciale ”Alfa SercomÒ Ñ S.R.L., cerere
înregistratã la Consiliul Naþional al Audiovizualului cu
nr. 6.871 din 7 august 2003.

autorizaþiei tehnice de funcþionare, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c) din Decizia Consiliului Naþional al
Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003 privind
Nr.

Nr.
avizului

1

A0562

Data
avizului

Localitatea în care
se aflã staþia

24 aprilie 2003

Aninoasa

Judeþul în care
se aflã staþia

Argeº

Localitãþi
din reþea

Aninoasa, Broºteni, Ograda,
Slãnic, Valea Siliºtii

p. Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Attila Gasparik

Bucureºti, 8 septembrie 2003.
Nr. 253.
«
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LISTA
agenþilor economici comercianþi angro de uleiuri minerale, publicatã conform prevederilor
art. 11 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea
unor mãsuri speciale privind producþia, importul
ºi comercializarea uleiurilor minerale

Nr.
crt.

Denumirea societãþii comerciale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALBRAU Ñ S.A.
COMORE INSTAL Ñ S.R.L.
SOCOMIND Ñ S.A.
RADOX INTERMED Ñ S.R.L.
PETROL GEI Ñ S.R.L.
ROM INTERNATIONAL COM IMPEX Ñ S.R.L.
VESTIBUS Ñ S.R.L.
LEADER INTERNATIONAL Ñ S.A.
ROVEXIM Ñ S.R.L.

Judeþul

Bacãu
Bacãu
Bacãu
Bucureºti
Constanþa
Galaþi
Galaþi
Ilfov
Suceava

Codul unic de înregistrare

10097637
14197493
955709
15663761
11485599
10412521
8877622
5659739
15642750

LISTA
depozitelor speciale, publicatã conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/2003
pentru instituirea unor mãsuri speciale privind producþia, importul ºi comercializarea uleiurilor minerale (completare)

Nr.
crt.

Denumirea societãþii
comerciale autorizate

1. LUKOIL
DOWNSTREAM Ñ S.R.L.
Bucureºti

Codul unic
de înregistrare

10547022

Numãrul de autorizare
la Garda Financiarã Centralã

393810 din
2 septembrie 2003

Numãrul avizului
pentru autorizarea
depozitelor speciale Ñ
Ministerul Industriei
ºi Resurselor

57 din
21 august 2003

Adresa depozitului special
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