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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ªI MIJLOCII ªI COOPERAÞIE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naþional
pentru susþinerea meºteºugurilor ºi artizanatului
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) ºi ale anexei nr. 3/26/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, precum ºi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 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 implementare a Programului naþional pentru susþinerea meºteºugurilor ºi artizanatului, prevãzutã în anexa care face parte

integrantã din prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi intrã în vigoare la data publicãrii.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucureºti, 11 septembrie 2003.
Nr. 122.
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PROCEDURA
de implementare a Programului naþional pentru susþinerea meºteºugurilor ºi artizanatului

1. Obiectivul Programului
1.1. Obiectivul Programului naþional pentru susþinerea
meºteºugurilor ºi artizanatului, denumit în continuare
Program, îl constituie stimularea dezvoltãrii meºteºugurilor
artistice tradiþionale din România, protejarea ºi relansarea
producþiei de obiecte de artã popularã ºi artizanat cu specific tradiþional, precum ºi promovarea acestor produse pe
pieþele naþionale ºi internaþionale.
1.2. Programul urmãreºte:
a) stimularea practicãrii meºteºugurilor artistice
tradiþionale ca mijloc important de realizare a unor produse
de artã popularã ºi artizanat, inspirate din specificul
tradiþional naþional;
b) îmbunãtãþirea accesului producãtorilor de artã
popularã ºi artizanat la informaþii de piaþã ºi facilitarea
valorificãrii acestor informaþii;
c) promovarea produselor de artã popularã ºi artizanat
cu specific tradiþional pe pieþele externe, precum ºi câºtigarea de pieþe noi;
d) stimularea cererii interne de produse de artã
popularã ºi artizanat;
e) creºterea numãrului de locuri de muncã în domeniu
prin atragerea în astfel de activitãþi a generaþiei tinere ºi
femeilor, în toate zonele þãrii.
2. Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2003
este de 5 miliarde lei, defalcat astfel:
Ñ 4,9 miliarde lei pentru acordarea de alocaþii
financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;
Ñ 0,1 miliarde lei pentru asistenþa tehnicã destinatã
Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi
Cooperaþie (denumitã în continuare ANIMMC), constând în
cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea
ºi evaluarea Programului (cheltuieli de personal, cheltuieli
materiale ºi servicii).
3. Definiþii
În cadrul Programului urmãtorii termeni se definesc
astfel:
a) produsele de artã popularã sunt produsele realizate de
creatorii ºi meºterii populari, care pãstreazã caracterul
autentic ºi specificul etnic al zonei sau centrului respectiv;
b) produsele artizanale sunt produsele executate de artizani fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale
sau chiar mecanice, atât timp cât contribuþia manualã a
artizanului rãmâne cea mai substanþialã componentã a produsului finit. Acestea sunt produse fãrã restricþii privind
cantitatea ºi folosind materiale brute, neprelucrate, din
resurse naturale. Natura specialã a produselor artizanale
derivã din trãsãturile lor distinctive, care pot fi utilitare,
estetice, artistice, creative, culturale, decorative, funcþionale,
tradiþionale, simbolice ºi semnificative din punct de vedere
social ºi religios.
Produsele meºteºugãreºti, artistice ºi de artizanat, care
se regãsesc în sfera artei populare, cuprind o arie largã
de obiecte care valorificã tehnicile, materiile prime, formele
ºi ornamentele tradiþionale ale creaþiei populare din diferite
genuri; produse cu valoare artisticã, dar ºi utilitarã, adaptatã la cerinþele vieþii moderne, care pãstreazã specificul
execuþiei manuale (hand made);

c) meºteºugurile artistice tradiþionale includ o mare varietate de produse ºi de combinaþii ale acestor tipuri de produse, dupã cum urmeazã:
¥ costume populare ºi piese de costum (ii, fote, catrinþe,
cojoace, brâie, bete, marame, traiste, pãlãrii etc.);
¥ piese de îmbrãcãminte de facturã artizanalã, inspirate
din costume populare;
¥ þesãturi manuale;
¥ covoare þesute de mânã ºi tapiserii;
¥ cusãturi ºi broderii;
¥ împletituri, dantele, macrameuri;
¥ olãrit, ceramicã;
¥ produse din lemn, os ºi corn (cioplite, crestate, sculptate, incizate, pirogravate);
¥ mobilier tradiþional, sculptat sau pictat (scaune, laviþe,
dulãpioare, cuiere, lãzi);
¥ împletituri din fibre vegetale (papurã, pai, rãchitã, alun,
foi de porumb etc.);
¥ produse din metal (fier forjat, aramã, alamã, cositor,
argint etc.);
¥ produse din piatrã ºi marmurã;
¥ icoane pictate pe lemn ºi pe sticlã;
¥ ouã încondeiate;
¥ pãpuºi Ñ figurine în costume populare;
¥ bijuterii inspirate din elemente tradiþionale ºi alte
podoabe populare;
¥ instrumente muzicale;
¥ jucãrii din lemn, ceramicã, fibre vegetale.
4. Beneficiari eligibili
4.1. Sunt beneficiari eligibili în cadrul Programului persoanele juridice sau persoanele fizice care se încadreazã
la data solicitãrii în una dintre urmãtoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Decretului-lege nr. 66/1990
privind
organizarea
ºi
funcþionarea
cooperaþiei
meºteºugãreºti ºi a Legii nr. 109/1996 privind organizarea
ºi funcþionarea cooperaþiei de consum, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
b) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi îndeplinesc condiþiile de încadrare în
categoria întreprinderilor mici ºi mijlocii, potrivit dispoziþiilor
Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privaþi
pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) sunt constituite ca asociaþii profesionale sau fundaþii
ºi au ca scop promovarea meºteºugurilor artistice
tradiþionale, a artei populare ºi artizanatului;
d) sunt persoane fizice sau asociaþii familiale autorizate
sã desfãºoare activitãþi în baza liberei iniþiative, conform
Legii nr. 507/2002 privind organizarea ºi desfãºurarea unor
activitãþi economice de cãtre persoane fizice, în domeniul
meºteºugurilor artistice tradiþionale, artei populare ºi artizanatului.
4.2. Pot beneficia de prevederile Programului persoanele
menþionate la pct. 4.1 lit. a)Ñc), care îndeplinesc cumulativ, la data solicitãrii, urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social integral privat;
b) au o duratã de funcþionare la data depunerii solicitãrii
de cel puþin un an;
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c) activeazã în domeniul meºteºugurilor artistice
tradiþionale, au ca obiect principal de activitate producerea,
comercializarea produselor de artã popularã ºi artizanat
sau acordarea de consultanþã în domeniul meºteºugurilor
artistice tradiþionale;
d) ºi-au îndeplinit obligaþiile exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre bugetul de stat, inclusiv a celor locale,
precum ºi a contribuþiilor pentru asigurãrile sociale de stat,
asigurãrile de sãnãtate ºi asigurãrile sociale de ºomaj,
dupã caz;
e) nu au mai beneficiat în ultimii 2 ani de alocaþii financiare nerambursabile de la bugetul de stat pentru
activitãþile eligibile prevãzute la pct. 5.1.
5. Tipurile de ajutor financiar
5.1. Prin Program se susþin prin alocaþie financiarã
nerambursabilã urmãtoarele activitãþi eligibile:
a) participãri la târguri ºi expoziþii internaþionale organizate în strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alþi
agenþi economici;
b) participãri la târguri ºi expoziþii organizate în þarã, cu
stand propriu sau în asociere cu alþi agenþi economici;
c) elaborarea ºi producþia de materiale tipãrite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de largã
circulaþie internaþionalã;
d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea
activitãþii solicitantului ºi a produselor sau serviciilor promovate.
5.2. Valoarea maximã a finanþãrii pentru fiecare dintre
activitãþile eligibile precizate la pct. 5.1, precum ºi cheltuielile eligibile sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta procedurã.
5.3. Valoarea alocaþiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectaþi pentru activitãþile menþionate la
pct. 5.1 este egalã cu echivalentul a 65% din valoarea
cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai
mult de 80.000.000 lei, pentru fiecare beneficiar.
5.4. În cadrul Programului nu se deconteazã cheltuielile
aferente activitãþilor pentru care solicitanþii au beneficiat de
alocaþie financiarã nerambursabilã în cadrul altor programe/subprograme de sprijinire a meºteºugurilor ºi artizanatului, cu finanþare de la bugetul de stat.
5.5. Fiecare beneficiar poate obþine pe parcursul a
2 ani consecutivi o alocaþie financiarã nerambursabilã totalã
de maximum 80 milioane lei în cadrul acestui program.
6. Procedura de solicitare a acordului de principiu
pentru finanþare
6.1. Orice aplicant trebuie sã obþinã o aprobare de principiu a finanþãrii în cadrul Programului, înainte de efectuarea plãþilor ºi de executarea activitãþii/activitãþilor eligibile,
conform anexei nr. 1 la prezenta procedurã.
6.2. În vederea obþinerii aprobãrii de principiu a
finanþãrii, solicitantul va completa ºi va transmite la
ANIMMC o cerere-tip de acord de principiu pentru
finanþare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedurã.
6.2.1. Pentru beneficiarii eligibili prevãzuþi la pct. 4.1
lit. a)Ñc), cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare
va fi însoþitã de urmãtoarele documente justificative:
a) copie a certificatelor de înmatriculare/de înregistrare
a agentului economic sau, dupã caz, a certificatului de
înscriere a asociaþiei/fundaþiei în Registrul asociaþiilor ºi
fundaþiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripþie
teritorialã îºi are sediul;
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b) pentru agenþii economici, certificat constatator emis
de Oficiul registrului comerþului de pe lângã tribunalul unde
îºi are sediul societatea, în care sã se menþioneze reprezentanþii legali ai acesteia, precum ºi domeniile de activitate principale ºi secundare ale societãþii solicitante;
c) pentru societãþile comerciale, dovada numãrului mediu
scriptic anual de personal ºi a cifrei de afaceri în anul
fiscal anterior;
d) certificate privind îndeplinirea obligaþiilor exigibile de
platã a impozitelor, 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;
e) copie a buletinului de identitate/cãrþii de identitate al/a
persoanei autorizate sã semneze cererea-tip de obþinere a
alocaþiei financiare nerambursabile;
f) împuternicirea pentru reprezentantul solicitantului care
semneazã cererea-tip de obþinere a alocaþiei financiare
nerambursabile, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul
legal al societãþii comerciale, dacã este cazul;
g) lista tuturor documentelor depuse în vederea obþinerii
acordului de principiu pentru finanþare.
6.2.2. Pentru beneficiarii prevãzuþi la pct. 4.1 lit. d),
cererea-tip 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.
6.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare,
completatã, însoþitã de documentele justificative, va fi transmisã prin poºtã sau prin curier la Unitatea de
Implementare a Programului (UIP) Ñ Programul naþional
pentru susþinerea meºteºugurilor ºi artizanatului,
str. Poteraºi nr. 11, sectorul 4, Bucureºti.
Cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare poate
fi ridicatã de la sediul ANIMMC, fiind disponibilã ºi pe
pagina de Internet, la adresa: www.mimmc.ro.
Cererea-tip de acord de principiu pentru finanþare se
completeazã în limba românã ºi poartã semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului
economic, caz în care se anexeazã împuternicirea în original, semnatã ºi ºtampilatã de reprezentantul legal al
societãþii. Completarea cererii-tip de acord de principiu pentru finanþare se face prin tehnoredactare.
7. Procedura de înregistrare, evaluare ºi selecþie a
beneficiarilor
7.1. 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.
Înregistrarea cererilor-tip de acord de principiu pentru
finanþare se va efectua conform urmãtorului program:
luniÑvineri, orele 8,30Ñ16,30.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 663/18.IX.2003

7.2. Solicitãrile vor fi analizate ºi selectate conform principiului ”primul venitÐprimul servitÒ, în limita bugetului alocat Programului, în concordanþã cu data ºi cu ora
înregistrãrii la ANIMMC a documentelor prevãzute la
pct. 6.2, în baza verificãrii cererii-tip de acord de principiu
pentru finanþare, a conformitãþii criteriilor de eligibilitate a
beneficiarilor, activitãþilor ºi cheltuielilor eligibile.
7.3. ANIMMC are obligaþia de a face publicã epuizarea
bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs,
datã de la care nu se mai înregistreazã cereri-tip de acord
de principiu pentru finanþare.
7.4. Data limitã de depunere a cererii-tip de acord de
principiu pentru finanþare este 1 noiembrie a anului bugetar
în curs, în condiþiile neepuizãrii pânã la aceastã datã a
bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs.
7.5. ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitãrii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la
data primirii cererii-tip de acord de principiu pentru
finanþare, însoþitã de toate documentele justificative. Pentru
solicitanþii selectaþi pentru finanþare ANIMMC va transmite
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.
7.6. Solicitanþii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevãzute la pct. 4, cei care nu îndeplinesc criteriile
de eligibilitate privind activitãþile ºi cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedurã sau cei care au
depus cererile-tip de acord de principiu pentru finanþare
dupã data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat
vor primi scrisoare de înºtiinþare a respingerii cererii-tip de
acord de principiu pentru finanþare.
7.7. Prin ordin al preºedintelui ANIMMC se constituie
Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusã
din reprezentanþi ai ANIMMC, în scopul evaluãrii solicitãrilor
ºi implementãrii Programului.
8. Acordarea alocaþiei financiare nerambursabile
8.1. Alocaþia financiarã nerambursabilã va fi acordatã
solicitanþilor care au fost selectaþi dupã ce aceºtia au efectuat activitatea/activitãþile eligibilã/eligibile ºi plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea
privind acordul de principiu pentru finanþare.
8.2. Acordarea alocaþiei financiare nerambursabile se
face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile, prezentatã în anexa nr. 5 la prezenta
procedurã, pe care solicitantul selectat trebuie sã o transmitã la ANIMMC prin poºtã sau curier, însoþitã de urmãtoarele documente:
a) notificarea privind acordul de principiu pentru
finanþare, în original;
b) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 6 la prezenta procedurã, însoþit de documentele justificative
prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta procedurã, în original
ºi în copie, în ordinea activitãþilor ºi documentelor justificative completate în formularul de decont;

c) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberãrii
alocaþiei financiare nerambursabile.
8.3. Data limitã pentru depunerea cererii-tip de eliberare
a alocaþiei financiare nerambursabile, completatã, este
1 decembrie a anului bugetar în curs.
8.4. Nu se acceptã deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plãþi compensatorii între pãrþile contractante, în
cadrul activitãþilor ºi cheltuielilor eligibile.
8.5. În cazul plãþilor în valutã pentru activitãþile
prevãzute la pct. 5.1 se deconteazã valoarea în lei la
cursul Bãncii Naþionale a României din ziua efectuãrii plãþii
de cãtre beneficiar.
8.6. Virarea efectivã a sumei care constituie alocaþie
financiarã nerambursabilã se face de cãtre ANIMMC în
contul beneficiarului deschis la trezoreria statului în a cãrei
razã teritorialã îºi are sediul sau la care este luat în evidenþã fiscalã, dupã caz, pe baza analizei setului de documente prevãzute la pct. 8.2, în termen de 20 de zile
calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a
alocaþiei financiare nerambursabile, conform anexei nr. 5 la
prezenta procedurã. Documentele originale vor fi ridicate de
cãtre beneficiari de la sediul ANIMMC dupã verificarea
conformitãþii copiilor ºi virarea efectivã a sumei reprezentând alocaþia financiarã nerambursabilã.
8.7. ANIMMC are dreptul sã verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea ºi conformitatea declaraþiilor,
activitãþilor ºi cheltuielilor fãcute de beneficiar 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 sau cã au deturnat destinaþia
acesteia, beneficiarul are obligaþia de a rambursa sumele
primite, actualizate la data constatãrii.
9. Anularea cererii de solicitare a alocaþiei financiare
nerambursabile
9.1. În cazul în care una sau mai multe dintre
informaþiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu
pentru finanþare, pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu, se modificã,
solicitanþii au obligaþia de a transmite la ANIMMC prin
poºtã sau prin curier cererea-tip de anulare totalã ori
parþialã a finanþãrii, pentru care existã acord de principiu,
conform anexei nr. 4 la prezenta procedurã. Solicitantul
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 cereretip de acord de principiu pentru finanþare, concomitent ori
ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totalã sau parþialã
a finanþãrii.
9.2. Cererea-tip de anulare totalã sau parþialã a
finanþãrii pentru care existã acordul de principiu se completeazã în limba românã ºi poartã semnãtura în original a
reprezentantului legal ori a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexeazã împuternicirea în original,
semnatã ºi ºtampilatã de împuternicitul legal al societãþii.
Completarea cererii-tip de anulare totalã sau parþialã a
finanþãrii se face prin tehnoredactare.
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ANEXA Nr. 1
la procedurã
ACTIVITÃÞILE DE SUSÞINERE A MEªTEªUGURILOR ªI ARTIZANATULUI ªI CHELTUIELI ELIGIBILE AFERENTE,
CARE CONSTITUIE OBIECTUL FINANÞÃRII

Nr.
crt.

Activitatea eligibilã

Cheltuielile eligibile

1. Participãri la târguri ºi expoziþii Ñ Cheltuieli pentru:
internaþionale, organizate în strãiÑ taxa de participare
nãtate, cu stand propriu sau în
Ñ închirierea standului
asociere cu alþi agenþi economici
Ñ amenajarea standului
Ñ Cheltuieli de transport1)
Ñ Cheltuieli de cazare1) pe
Ñ perioada târgului
Ñ Cheltuieli cu transportul
mostrelor

Valoarea maximã
a finanþãrii pe
activitãþi Ñ lei

80.000.000

Documentele justificative

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Contractul cu organizatorul târgului/
expoziþiei
Ordinul de deplasare
Facturã fiscalã/chitanþã fiscalã
Documentele de platã Ñ bilete pentru
mijloacele de transport
Asigurarea auto ºi cartea verde (dacã
este cazul)
Foaia de parcurs (dacã este cazul)
Ordinele de platã
Dispoziþiile de platã valutarã externã
Declaraþia de export temporar
(pentru mostre)
Copia de pe extrasul de cont

2. Participãri la târguri ºi expoziþii
organizate în þarã, cu stand
propriu sau în asociere cu alþi
agenþi economici

Ñ Cheltuieli pentru:
Ñ taxa de participare
Ñ închirierea standului
Ñ amenajarea standului
Ñ Cheltuieli de transport2)
Ñ Cheltuieli de cazare2) pe
perioada târgului

60.000.000

Ñ Contractul cu organizatorul târgului/
expoziþiei
Ñ Ordinul de deplasare
Ñ Facturã fiscalã/chitanþã fiscalã
Ñ Documentele de platã Ñ bilete pentru
mijloacele de transport
Ñ Foaia de parcurs (dacã este cazul)
Ñ Ordinele de platã
Ñ Copia de pe extrasul de cont

3. Elaborarea ºi producþia de
materiale tipãrite de promovare
a produselor de artã popularã,
artizanat ºi a meºteºugurilor3)

Ñ Cheltuieli pentru elaborarea
ºi producþia materialelor
de promovare:
a) pliante
b) broºuri
c) cataloage
d) afiºe
e) CD-uri

80.000.000

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Contractele de furnizare5)
Facturã fiscalã/chitanþã fiscalã
Ordinele de platã
Copia de pe extrasul de cont
Mostrele pentru materialele de
promovare realizate

4. Realizarea unui site pe Internet Ñ Elaborare de pagini WEB
20.000.000
pentru prezentarea activitãþii
pentru prezentarea pe Internet
solicitantului ºi a produselor sau
a activitãþii solicitantului ºi a
produselor sau serviciilor
serviciilor promovate4)
promovate

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Contractele de servicii6)
Facturã fiscalã/chitanþã fiscalã
Ordinele de platã
Copia de pe extrasul de cont

1) Vor fi decontate 65% din valoarea cheltuielilor pentru transport ºi cazare, în baza documentelor de platã, la nivelul sumelor prevãzute în
Hotãrârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi ºi obligaþii ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Se deconteazã numai transportul pânã la/de la destinaþia unde se desfãºoarã târgul/expoziþia,
exclusiv transportul în localitate.
2) Vor fi decontate 65% din valoarea cheltuielilor pentru transport ºi cazare, în baza documentelor de platã, la nivelul sumelor prevãzute în
Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãneºti ale salariaþilor instituþiilor publice ºi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada
delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate, precum ºi în cazul deplasãrii în cadrul localitãþii, în interesul serviciului, republicatã, cu modificãrile ulterioare
(exclusiv transportul mostrelor). Se deconteazã numai transportul pânã la/de la destinaþia unde se desfãºoarã târgul/expoziþia, exclusiv transportul în
localitate.
3) Materialele promoþionale vor fi realizate ºi în limbi de largã circulaþie internaþionalã.
4) Site-ul se realizeazã în limba românã ºi cel puþin într-o limbã de largã circulaþie internaþionalã.
5) În contract trebuie sã se precizeze perioada de desfãºurare a activitãþii ºi limba/limbile în care se realizeazã materialele promoþionale.
6) În contract trebuie sã se precizeze perioada de desfãºurare a activitãþii, limbile în care se realizeazã site-ul ºi adresa paginii WEB.
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ANEXA Nr. 2
la procedurã

Se completeazã numai de cãtre ANIMMC
Data ºi ora înregistrãrii .............................
Numãrul cererii ...............
Numele reprezentantului ANIMMC ...........
Semnãtura
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. 122/2003.
SECÞIUNEA A
Prezentarea solicitantului

Denumirea completã a solicitantului ..............................................................................................................................
Adresa ....................................................................................................................................................................................
Telefon ................................................., fax ........................................................., e-mail ...............................................
Data înregistrãrii organizaþiei ................................................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerþului (dupã caz) ....................................................................................
Codul fiscal (dupã caz) ......................................................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ................................................................................................................................
Nr. de cont în care se solicitã transferarea alocaþiei financiare nerambursabile (ROL) ........................................
deschis la Trezoreria ........................................................................................................................................................................
Forma juridicã .....................................................................................................................................................................
Forma de proprietate 100% privatã
DA o
NU o
Capitalul social:
.......... milioane lei
deþinut de
Ñ persoane fizice
.......... %
Ñ persoane juridice
.......... %
Obiectul principal de activitate ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Codul CAEN ..........................................................................................................................................................................
Numãrul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ............................................................................
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanþ contabil anual aprobat) ........................................................................ mii lei
Profit net/pierdere (conform ultimului bilanþ contabil anual aprobat) .................................................................. mii lei
În prezent desfãºor activitate în domeniul meºteºugurilor ºi artizanatului:
o
DA
Valoarea producþiei ºi/sau serviciilor realizate în anul fiscal precedent (mii euro)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Þãri în care am realizat export ................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Produsele ºi/sau serviciile pe care doresc sã le promovez cu sprijinul acestui program
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
o
NU
Produsele pe care doresc sã le promovez la export cu sprijinul acestui program
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
SECÞIUNEA B
Prezentarea activitãþilor pentru care solicit finanþare în cadrul Programului

Tipul activitãþilor pentru care se solicitã finanþarea:
o Participãri la târguri ºi expoziþii internaþionale, organizate în strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alþi
agenþi economici
o Participãri la târguri ºi expoziþii organizate în þarã, cu stand propriu sau în asociere cu alþi agenþi economici
o Elaborarea ºi producþia de materiale tipãrite de promovare a produselor de artã popularã, artizanat ºi a
meºteºugurilor artistice
o Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitãþii solicitantului ºi a produselor promovate
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Denumirea activitãþii

Tipul de cheltuialã pentru
care se solicitã finanþare

Valoarea
Din care: valoarea
cheltuielilor eligibile1) finanþãrii solicitate2)
Ñ lei Ñ
Ñ lei Ñ

o Participãri la târguri ºi expoziþii
o Cheltuieli de participare conform
internaþionale organizate în strãinãtate,
contractului cu organizatorul, incluzând:
cu stand propriu sau în asociere cu
o Închirierea standului, taxa de participare
alþi agenþi economici3)
o Amenajarea standului
o Cheltuieli de transport
o Cheltuieli de cazare pe perioada
o târgului
o Cheltuieli cu transportul mostrelor

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

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

.............
.............
T O T A L:
.............
.............
4)
Denumirea târgului/expoziþiei internaþionale ......................................................
Perioada de desfãºurare a activitãþii: de la ............................. la ....................
(ziua/luna/anul)

(ziua/luna/anul)

Date privind organizatorul5)
Denumirea: .......................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................
Telefon: ......................................
Fax: ............................................
Numãrul de persoane care vor participa în activitate din partea solicitantului
................................................................................................................................
1)
2)
3)
4)
5)

Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
65% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
Suma totalã nu trebuie sã depãºeascã 80 de milioane lei.
Se completeazã pentru fiecare târg/expoziþie internaþionalã.
Se completeazã pentru fiecare organizator.

Denumirea activitãþii

o Participãri la târguri ºi expoziþii,
organizate în þarã, cu stand propriu sau
în asociere cu alþi agenþi economici3)

Tipul de cheltuialã pentru
care se solicitã finanþare

Valoarea
Din care: valoarea
cheltuielilor eligibile1) finanþãrii solicitate2)
Ñ lei Ñ
Ñ lei Ñ

o Cheltuieli de participare conform
o contractului cu organizatorul, incluzând:
o Închirierea standului, taxa de participare
o Amenajarea standului
o Cheltuieli de transport
o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
T O T A L:
.............
.............
4)
Denumirea târgului/expoziþiei internaþionale ......................................................
Perioada de desfãºurare a activitãþii: de la ............................. la ....................
(ziua/luna/anul)

o Elaborarea ºi producþia de materiale
tipãrite de promovare a produselor
de artã popularã, artizanat ºi a
meºteºugurilor artistice6)
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

pliante
broºuri
cataloage
afiºe
CD-uri

(ziua/luna/anul)

Date privind organizatorul5)
Denumirea: .......................................................................................................
Adresa:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Telefon: ................................................
Fax: ......................................................
Numãrul de persoane care vor participa în activitate din partea solicitantului
................................................................................................................................
o Elaborarea ºi producþia materialelor
publicitare stipulate în contractul ce
urmeazã a fi semnat cu furnizorul5)
.............
.............
Denumirea: ............................................................................................................
Adresa:
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Valoarea
Din care: valoarea
cheltuielilor eligibile1) finanþãrii solicitate2)
Ñ lei Ñ
Ñ lei Ñ

Tipul de cheltuialã pentru
care se solicitã finanþare

Denumirea activitãþii

Telefon: ................................................
Fax: ......................................................
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
65% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
Suma solicitatã nu va depãºi 60 milioane lei.
Se completeazã pentru fiecare târg/expoziþie internaþionalã.
Se completeazã pentru fiecare organizator/furnizor.
Suma totalã nu va depãºi 80 milioane lei.

Tipul de cheltuialã pentru
care se solicitã finanþare

Denumirea activitãþii

Valoarea
Din care: valoarea
cheltuielilor eligibile1) finanþãrii solicitate2)
Ñ lei Ñ
Ñ lei Ñ

o Realizarea unui site pe Internet pentru o Elaborare de pagini web pentru
prezentarea activitãþii solicitantului ºi a o prezentarea pe Internet a activitãþii
produselor sau serviciilor promovate3) o solicitantului ºi a produselor sau
o serviciilor promovate
.............
.............
Date privind partenerul4) contractual:
Denumirea: ............................................................................................................
Adresa:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Telefon: .....................
Fax: ...........................
1)
2)
3)
4)

Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
65% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
Suma solicitatã nu va depãºi 10 milioane lei.
Se completeazã pentru fiecare organizator/partener.

SECÞIUNEA C
Declaraþie pe propria rãspundere

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................., identificat/identificatã cu actul de identitate
seria ................. nr. ................., eliberat de .............................. la data de ...................., cu domiciliul în localitatea
.............................., str. ............................ nr. ........, bl. ..............., sc. ..............., ap. ............., sectorul/judeþul ...................,
în calitate de reprezentant legal al organizaþiei ......................., declar pe propria rãspundere cã toate informaþiile furnizate
ºi consemnate în prezenta cerere sunt corecte ºi complete.
Înþeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaþiilor în scopul de a obþine avantaje pecuniare
este pedepsitã conform legii.
Declar pe propria rãspundere cã activitãþile pentru care solicit finanþarea prin prezentul program nu fac obiectul
altui program de finanþare de la bugetul de stat.
De asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 2 (doi) ani:
o nu am beneficiat de ajutor de stat;
o am beneficiat de urmãtoarele ajutoare de stat:
Nr.
crt.

Anul acordãrii
ajutorului de stat

Forma ajutorului
de stat

Instituþia
finanþatoare

Programul prin care a
beneficiat de finanþare

Cuantumul ajutorului
de stat acordat

în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila solicitantului*)
Data semnãrii:

Funcþia

*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.
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ANEXA Nr. 3
la procedurã

Data: ........................................
Numãrul notificãrii: ..................
N O T I F I C A R E1)

privind acordul de principiu pentru finanþare (în condiþiile prevãzute în anexa nr. 2)
Destinatar:

Denumirea completã a destinatarului: ......................................................................................................
Data înregistrãrii organizaþiei: ..................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului (dupã caz): ..........................................................
Codul fiscal (dupã caz): ...........................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz): ....................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................
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:
Tipul de cheltuialã pentru
care se acordã finanþare

Denumirea activitãþii

o Participãri la târguri ºi
expoziþii internaþionale
organizate în strãinãtate,
cu stand propriu sau
în asociere cu alþi agenþi
economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu
o organizatorul, incluzând:
o Închirierea standului, taxa de participare
o Amenajarea standului
o Cheltuieli de transport
o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului
o Cheltuieli cu transportul mostrelor
T O T A L:

o Participãri la târguri ºi
o Cheltuieli de participare conform contractului cu
expoziþii organizate în þarã, cu o organizatorul, incluzând:
stand propriu sau în asociere
o Închirierea standului, taxa de participare
cu alþi agenþi economici
o Amenajarea standului
o Cheltuieli de transport
o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului
o Elaborarea ºi producþia de
materiale tipãrite de
promovare a produselor
de artã popularã, artizanat
ºi a meºteºugurilor artistice
o Realizarea unui site pe
Internet pentru prezentarea
activitãþii solicitantului ºi a
produselor sau serviciilor
promovate

Valoarea
finanþãrii aprobate
de principiu
Ñ lei Ñ

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

T O T A L:

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

o Elaborarea ºi producþia materialelor publicitare stipulate în
o contractul ce urmeazã sã fie semnat cu furnizorul

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

o Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe Internet
o a activitãþii solicitantului ºi a produselor sau serviciilor
o promovate

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

Valoarea totalã a finanþãrii aprobate de principiu:

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

Coordonator UIP,
Semnãtura ÉÉÉ
1)

Se completeazã de cãtre ANIMMC.
ANEXA Nr. 4
la procedurã
C E R E R E-T I P

de anulare totalã sau 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 É.....................É, având datele de identificare menþionate la secþiunea A, reprezentatã legal prin
domnul/doamna É...............É....................., având calitatea de É...............................É, solicit anularea finanþãrii pentru
categoriile de cheltuieli prezentate în secþiunea B.
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SECÞIUNEA A
Prezentarea solicitantului

Denumirea completã a destinatarului: ...............................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................., fax: É........................................É, e-mail: É ........................................É
Data înregistrãrii organizaþiei: ...........................................................................................................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului (dupã caz): ................................................................................
Codul fiscal (dupã caz): ......................................................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz): ...............................................................................................................................
Nr. de cont în care se solicitã transferarea alocaþiei financiare nerambursabile (ROL) ................................................
deschis la Trezoreria ...........................................................................................................................................................
SECÞIUNEA B
Cheltuieli pentru care se solicitã anularea finanþãrii

Denumirea activitãþii

Valoarea
finanþãrii aprobate
de principiu
Ñ lei Ñ

Tipul de cheltuialã

o Participãri la târguri ºi
expoziþii internaþionale
organizate în strãinãtate,
cu stand propriu sau
în asociere cu alþi agenþi
economici

o Cheltuieli de participare conform contractului cu
o organizatorul, incluzând:
o Închirierea standului, taxa de participare
o Amenajarea standului
o Cheltuieli de transport
o Cheltuieli de cazare pe perioada târgului
o Cheltuieli cu transportul mostrelor

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

T O T A L:

o Participãri la târguri ºi
expoziþii organizate în þarã, cu
stand propriu sau în asociere
cu alþi agenþi economici

o Elaborarea ºi producþia de
materiale tipãrite de
promovare a agentului economic
Ñ pliante
Ñ broºuri
Ñ cataloage
Ñ afiºe
Ñ CD-uri
o Realizarea unui site pe
Internet pentru prezentarea
activitãþii solicitantului ºi a
produselor sau serviciilor
promovate

1)
2)

Denumirea târgului/expoziþiei internaþionale la care se renunþã1):
ÉÉ..................................................................................................................................É
o Cheltuieli de participare conform contractului cu
o organizatorul, incluzând:
o Închirierea standului, taxa de participare
.............
o Amenajarea standului
.............
o Cheltuieli de transport pe perioada târgului
.............
o Cheltuieli de cazare
.............
T O T A L:
.............
Denumirea târgului/expoziþiei internaþionale la care se renunþã1):
ÉÉ..................................................................................................................................É
o Elaborarea ºi producþia materialelor publicitare stipulate în
o contractul ce urmeazã sã fie semnat cu furnizorul

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

Denumirea partenerului contractual2) la care se renunþã:
ÉÉ..................................................................................................................................É
o Elaborare de pagini web pentru prezentarea pe Internet
o a activitãþii solicitantului ºi a produselor sau serviciilor
o promovate

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

Denumirea partenerului contractual2) la care se renunþã:
ÉÉ..................................................................................................................................É

Se completeazã pentru fiecare târg la care se renunþã.
Se completeazã pentru fiecare partener la care se renunþã.

SECÞIUNEA C
Declaraþie pe propria rãspundere

Subsemnatul/Subsemnata .....................................ÉÉ, identificat/identificatã cu actul de identitate seria ...............É
nr. .......É, eliberat de É............É la data de É...............É, cu domiciliul în localitatea É..............É, str. ..................ÉÉ
nr. ............É, bl. .........É., sc. É........, ap. .É., sectorul/judeþul ÉÉ...................., în calitate de reprezentant al organizaþiei É..................ÉÉ, declar pe propria rãspundere cã solicit anularea totalã sau parþialã a finanþãrii pentru care am
primit acordul de principiu al ANIMMC.
Semnãtura autorizatã

ºi ºtampila solicitantului3)

Funcþia

Data semnãrii:
3)

Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.
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ANEXA Nr. 5
la procedurã
C E R E R E-T I P

de eliberare a alocaþiei financiare nerambursabile
(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare)
Subscrisa .....................................ÉÉ, având datele de identificare menþionate mai jos, reprezentatã legal prin
domnul/doamna .....................................ÉÉ, având calitatea de ....................., identificat/identificatã cu actul de identitate
seria ................. nr. ..............., eliberat de .......................... la data de ....................., cu domiciliul în localitatea .................,
str. ................. nr. ....., bl. ......., sc. .........., ap. ......., sectorul/judeþul ........................., cod poºtal ...................., solicit
eliberarea alocaþiei financiare nerambursabile în condiþiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul preºedintelui
Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie nr. 122/2003.
Datele de identificare a solicitantului:
Denumirea completã a solicitantului: ...................................................................................................................................
Adresa ...................................................................................................................................................................................
Telefon: .............................................., fax: ...................................................., e-mail .....................................................
Data înregistrãrii organizaþiei ................................................................................................................................................
Numãrul de înmatriculare în registrul comerþului (dupã caz) .....................................................................................
Codul fiscal (dupã caz) .......................................................................................................................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) ..............................................................................................................................
Cont bancar nr. .................... deschis la Trezoreria .......................................................................................................
Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 6 la procedurã), precum ºi documentele justificative
prevãzute în anexa nr. 1 la procedurã, în original ºi în copie, în ordinea activitãþilor ºi documentelor justificative completate în formularul de decont.

Semnãtura autorizatã ºi ºtampila solicitantului*)

Funcþia

Data semnãrii
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.

ANEXA Nr. 6
la procedurã
F O R M U L A R D E D E C O N T1)

Organizaþia solicitantã .................................................

Data: ..................................
Ñ lei2) Ñ

Activitatea3)

Obiectul
facturii

Nr.
facturii

Data
facturii

Valoarea facturii
Cu T.V.A.

Fãrã T.V.A.

Documentul de platã
Felul
documentului

Nr.

Data

Valoarea
Cu T.V.A. Fãrã T.V.A.

T O T A L:

Semnãtura ºi ºtampila4)
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) Pentru plãþile efectuate în valutã conversia se va face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naþionalã a României, valabil
pentru ziua efectuãrii plãþii de cãtre beneficiar.
3) Conform cheltuielilor eligibile prevãzute în anexa nr. 1 la procedurã.
4) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaºi persoanã autorizatã sã reprezinte legal solicitantul.
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MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea numãrului de exemplare din speciile urs, lup ºi pisicã sãlbaticã
care se pot recolta în cadrul sezonului de vânãtoare 2003Ñ2004
În baza prevederilor art. 30 alin. (2) ºi ale anexei nr. 2 la Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului
nr. 103/1996, republicatã,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. II lit. j) ºi ale art. 11 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 739/2003
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului,
având în vedere prevederile art. 9 pct. I din Convenþia privind conservarea vieþii sãlbatice ºi a habitatelor naturale
din Europa, adoptatã la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993, ºi Avizul
Academiei Române Ñ Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii nr. Cj 269 din 27 august 2003, emis în temeiul
art. 28 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ºi faunei sãlbatice, aprobatã prin Legea nr. 462/2001,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã numãrul de exemplare din speciile
urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus) ºi pisicã sãlbaticã
(Felix silvestris) care se pot recolta, în cadrul sezonului de
vânãtoare 2003Ð2004, prevãzute în anexa nr. 1 întocmitã
pe judeþe ºi gestionari de fonduri de vânãtoare ºi în anexa
nr. 2 întocmitã pe fonduri de vânãtoare, care fac parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Eliberarea autorizaþiilor de vânãtoare pentru
speciile urs, lup ºi pisicã sãlbaticã cãtre vânãtorii români ºi
strãini, precum ºi cãtre personalul tehnic de specialitate
angajat al gestionarilor fondurilor de vânãtoare, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, se face în
urmãtoarele condiþii:
a) pentru speciile urs ºi pisicã sãlbaticã, cu încadrarea
în numãrul de exemplare aprobat pe fiecare fond de
vânãtoare;
b) pentru specia lup, pe fondurile de vânãtoare unde se
constatã concentrãri temporare de efective, cu încadrarea
în numãrul total de exemplare aprobat pe gestionar.
Art. 3. Ñ (1) Recoltarea exemplarelor din speciile urs,
lup ºi pisicã sãlbaticã, aprobate, se poate face în cadrul
urmãtoarelor perioade ºi, respectiv, prin folosirea urmãtoarelor metode de vânare:
Ñ pentru lup ºi pisicã sãlbaticã: prin metodele ”la
goanãÒ, ”la pândãÒ, ”la nadãÒ, ”la vizuinãÒ ºi ”la dibuitÒ,
dupã caz, în perioada 12 septembrie 2003 Ñ 31 martie
2004;

Ñ pentru urs: prin metodele ”la goanãÒ, ”la pândãÒ, ”la
nadãÒ ºi ”la dibuitÒ, în cadrul perioadelor 15 septembrie 2003 Ñ
31 decembrie 2003 ºi 15 martie 2004 Ñ 14 mai 2004.
(2) Recoltarea exemplarelor de urs în cadrul perioadelor
prevãzute la alin. (1) prin metoda ”la nadãÒ se face numai
dupã obþinerea aprobãrii prevãzute de lege, din partea
autoritãþii publice centrale care rãspunde de silviculturã,
pentru fiecare exemplar, cu specificarea fondului de
vânãtoare.
Art. 4. Ñ Eliberarea de cãtre unitãþile teritoriale ale
Regiei Naþionale a Pãdurilor a autorizaþiilor de vânãtoare
pentru specia urs, cãtre vânãtorii români, se face numai
dupã obþinerea aprobãrii nominale din partea autoritãþii
publice centrale care rãspunde de silviculturã.
Art. 5. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare pentru care
s-a aprobat recoltarea unor exemplare din speciile de faunã
sãlbaticã prevãzute la art. 1 au obligaþia de a respecta prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Controlul aplicãrii prevederilor prezentului ordin
se asigurã de cãtre autoritatea statului competentã în acest
sens.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, iar anexa nr. 2 se comunicã gestionarilor fondurilor de vânãtoare de cãtre organismul specializat în domeniul cinegetic din cadrul autoritãþii publice
centrale care rãspunde de silviculturã.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 11 septembrie 2003.
Nr. 668.
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ANEXA Nr. 1*)

SITUAÞIA

numãrului de exemplare aprobate a se recolta în perioada sezonului de vânãtoare 2003Ñ2004,
conform reglementãrilor specifice, la speciile urs, lup ºi pisicã sãlbaticã

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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