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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR

ORDIN
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor
nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenție „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional și local” din cadrul Programului operațional regional 2007—2013
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile
naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,
în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor,

ce

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor emite următorul ordin:

Programului operațional regional 2007—2013, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie
2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
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Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice și locuințelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei
de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor
pentru domeniul major de intervenție „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri regional și local” din cadrul
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Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
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București, 8 aprilie 2008.
Nr. 413.
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Baza legală

ex

cl

us

iv

in

fo

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenție „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”
din cadrul Programului operațional regional 2007—2013
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Art. 1. — (1) Prezenta schemă este elaborată în conformitate
cu prevederile următoarelor acte normative:
a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998 din
15 decembrie 2006 privind aplicarea dispozițiilor art. 87 și 88 din
Tratatul de instituire a Comunităților Europene, referitor la
ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 379 din 28 decembrie 2006;
b) Regulamentul Comisiei Europene nr. 364/2004 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea
sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și
dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 63
din 28 februarie 2004;
c) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3470 din 12 iulie
2007 privind adoptarea Programului operațional regional
2007—2013 (POR).
(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de
notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile art. 2 din Regulamentul Comisiei Europene
nr. 1.998/2006 privind ajutorul de minimis.

CAPITOLUL II
Necesitatea implementării schemei
Art. 2. — (1) Disparitățile dintre regiunile țării în ceea ce
privește dezvoltarea antreprenorială măsurată prin numărul de
întreprinderi mici și mijlocii la 1.000 de locuitori s-au adâncit în
ultimii ani. Regiunea București—Ilfov are de 3 ori mai multe
întreprinderi mici și mijlocii (IMM) comparativ cu Regiunea
Nord—Est — cea mai slab dezvoltată regiune. Mai mult,
România are de 2,5 ori mai puține IMM-uri la 1.000 de locuitori
comparativ cu media UE 15 și o repartizare inegală între cele
8 regiuni ale țării.
(2) Condițiile pentru localizarea afacerilor sunt insuficient
dezvoltate în cele mai multe regiuni, iar IMM-urile, îndeosebi
microîntreprinderile, au dificultăți în a obține finanțare, în special
în regiunile mai slab dezvoltate și în fostele localități
monoindustriale aflate în declin după 1990.
(3) IMM-urile au un rol decisiv în dezvoltarea economică
locală și regională și în crearea de noi locuri de muncă. De
aceea, ajutorul de minimis acordat prin această schemă este
destinat investițiilor în microîntreprinderi care desfășoară
activități de producție, prestări de servicii, construcții, localizate
îndeosebi în regiuni și zone mai puțin dezvoltate ale României,
pentru a impulsiona creșterea lor economică.
(4) Sprijinul acordat microîntreprinderilor de interes
local/regional vizează restructurarea zonelor slab dezvoltate, cu
precădere a orașelor mici și mijlocii, având ca rezultat crearea
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c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în transformarea și comercializarea produselor
agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de
instituire a Comunităților Europene, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza
prețului sau a cantității produselor în cauză
achiziționate de la producătorii primari sau introduse
pe piață de întreprinderile în cauză;
(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea
lui parțială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări
terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct
de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și
funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor care favorizează utilizarea produselor naționale
în detrimentul produselor din import;
f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE)
nr. 1.407/2002;
g) ajutoarelor pentru achiziția de vehicule de transport rutier
de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport
rutier de mărfuri în numele terților pentru închiriere sau în scop
comercial;
h) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

ce

de noi locuri de muncă, pentru că acestea dispun de flexibilitatea
necesară adaptării la cerințele unei economii de piață dinamice.
În contextul Strategiei revizuite de la Lisabona, este necesar să
se investească în modernizarea sectoarelor productive locale și
regionale, prin sprijinirea antreprenoriatului și facilitarea
dezvoltării microîntreprinderilor.
(5) Sprijinirea microîntreprinderilor productive, a celor
prestatoare de servicii și a microîntreprinderilor din domeniul
construcțiilor care folosesc potențialul endogen al regiunilor
(resurse naturale, materii prime, resurse umane etc.) și
utilizează noi tehnologii și echipamente de producție și IT
contribuie la păstrarea și/sau crearea de locuri de muncă, cu
implicații pozitive asupra dezvoltării localităților și migrației forței
de muncă, îndeosebi a tinerilor.
Art. 3. — Obiectivul prezentei scheme constă în sprijinirea
microîntreprinderilor în realizarea de investiții în scopul creșterii
competitivității, valorificării resurselor și a forței de muncă locale
din zone slab dezvoltate, cu precădere din orașele mici și
mijlocii.
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CAPITOLUL V
Beneficiarii ajutorului de minimis
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Art. 7. — Beneficiarii ajutorului de minimis sunt
microîntreprinderile care desfășoară activități de producție și/sau
prestări de servicii și/sau construcții, cu respectarea
următoarelor condiții:
a) să fie înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea și funcționarea cooperației;
b) să își desfășoare activitatea în România;
c) să fi desfășurat activitate economică pe o perioadă de cel
puțin un an fiscal și să fi obținut profit din exploatare din
activitatea desfășurată în ultimul an înainte de data depunerii
cererii de finanțare;
d) să nu se afle în procedură de executare silită, reorganizare
judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare
sau administrare specială;
e) să îndeplinească condițiile de eligibilitate stabilite în art. 93
din Regulamentul Consiliului privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităților Europene
nr. 1.605/2002 și să nu poată fi considerate ca fiind firme în
dificultate, în conformitate cu Liniile directoare comunitare cu
privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
f) să îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor
și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente
ale bugetului general consolidat, la data depunerii cererii de
finanțare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România;
g) să dovedească calitatea de proprietar al terenului și/sau al
clădirii pe care se efectuează construcția ori să aibă în
concesiune, după caz, terenul și/sau clădirea care fac obiectul
proiectului pe o durată de minimum 3 ani de la finalizarea
implementării proiectului, în cazul în care proiectul prevede și
lucrări de construcție;
h) să facă dovada capacității de finanțare necesare realizării
proiectului.
Art. 8. — Solicitanții care sunt subiectul unei proceduri de
recuperare a unor ajutoare declarate ilegale și incompatibile sau
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Art. 4. — În sensul prezentei scheme, următorii termeni se
definesc astfel:
1. Întreprindere este o entitate implicată într-o activitate
economică, indiferent de forma juridică a acesteia, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 364/2004.
2. Microîntreprindere este o întreprindere care are sub
10 angajați, a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al
bilanțului anual nu depășește 2 milioane euro, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 364/2004.
3. Intensitatea ajutorului reprezintă valoarea actualizată a
ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a
costurilor eligibile ale investiției.
4. Autoritatea responsabilă pentru implementarea prezentei
scheme este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Locuințelor (MDLPL), prin intermediul autorității de management
create la nivelul acestuia pentru gestionarea Programului
operațional regional (AMPOR).
5. Programul operațional regional 2007—2013 (POR)
reprezintă un document strategic de programare elaborat de
România, în calitate de stat membru, și aprobat de Comisia
Europeană, care implementează, printr-un set de priorități
coerente, strategia națională de dezvoltare regională a cadrului
național strategic de referință.
6. Regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice,
fără statut administrativ și fără personalitate juridică și
corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul
unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene.
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CAPITOLUL III
Definiții

CAPITOLUL IV
Domeniul de aplicare
Art. 5. — Prezenta schemă se aplică tuturor celor 8 regiuni
de dezvoltare ale României.
Art. 6. — Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică
microîntreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul
producției și/sau serviciilor și/sau construcțiilor și îndeplinesc
criteriile prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind
ajutorul de minimis, cu excepția:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate
de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară
activitatea în producția primară de produse agricole, astfel cum
sunt enumerate în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităților
Europene;
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utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul
schemei.
Art. 9. — Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) investiția să fie realizată pe teritoriul României, în mediul
urban;
b) proiectul să se încadreze în categoriile de operațiuni ale
domeniului major de intervenție al POR „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”;
c) activitățile propuse spre finanțare să nu fi fost finanțate din
fonduri publice în ultimii 5 ani și să nu beneficieze de fonduri
publice din alte surse de finanțare;
d) valoarea totală a proiectului să se încadreze între 20.000
și 500.000 euro;
e) durata de implementare a proiectului să nu depășească
data de 31 iulie 2015;
f) proiectul să respecte legislația în domeniul egalității de
șanse, protecției mediului, eficienței energetice, al ajutorului de
stat și achizițiilor publice.

CAPITOLUL IX
Bugetul schemei
Art. 15. — Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis
care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată
de aplicare a acesteia, este de 91,24 milioane euro, finanțat din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se
prezintă astfel:
Anul

Sume alocate din FEDR
(milioane euro)

2008
2009
2010
Total

27,61
29,60
34,03
91,24

ce

Art. 16. — Numărul estimat al beneficiarilor prezentei
scheme este de 460.
Art. 17. — Contribuția proprie a beneficiarilor schemei de
ajutor de minimis trebuie să fie de cel puțin 30% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile și această contribuție nu poate face
obiectul niciunui alt ajutor de stat.

el
an
rs
o

CAPITOLUL X
Regula de cumul
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Art. 18. — Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică în
cazul în care se acordă măsuri de natura ajutorului de stat
aceluiași beneficiar, indiferent de sursa de proveniență a
acestora, respectiv surse locale, regionale, naționale sau
comunitare, pentru finanțarea acelorași costuri eligibile.
Art. 19. — (1) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu
ajutorul de stat pentru aceleași costuri eligibile, în cazul în care
acest cumul ar duce la o intensitate a ajutorului care depășește
nivelul stabilit pentru circumstanțele specifice fiecărui caz de
către un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie
adoptată de către Comisie.
(2) Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate
beneficia o microîntreprindere se calculează cumulând
ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele
de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; aceasta nu
poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv
100.000 euro pentru societățile care activează în sectorul
transportului rutier.
(3) Suma totală a ajutorului acordat unui beneficiar în cadrul
prezentei scheme nu poate fi fracționată în părți mai mici astfel
încât aceste părți să intre sub incidența legislației privind ajutorul
de minimis.
Art. 20. — Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul
ajutorului de minimis va prezenta o declarație pe propria
răspundere din care să reiasă dacă a mai solicitat sau este în
curs de a solicita alte ajutoare de stat ori ajutoare de minimis
pentru aceleași costuri eligibile. Autoritatea responsabilă va
monitoriza sumele pentru a nu se depăși plafoanele și
intensitatea maxime admise.
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Art. 10. — Acordarea ajutoarelor de minimis prin prezenta
schemă se va face numai cu respectarea următoarelor condiții:
a) Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei
microîntreprinderi nu va depăși 200.000 euro pe o perioadă de
3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei
microîntreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul
transportului rutier nu va depăși 100.000 euro pe o perioadă de
3 ani fiscali. Aceste plafoane se vor aplica indiferent de forma
ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă
ajutorul acordat de statul membru este finanțat parțial sau total
din resurse comunitare.
b) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută,
înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.
Art. 11. — În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis
se va acorda sub formă de finanțare nerambursabilă, eșalonat,
pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va
fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referință
stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului
de minimis.
Art. 12. — În cazul proiectelor cu o valoare mai mare decât
cea care poate fi acoperită prin ajutorul de minimis, solicitantul
va acoperi:
a) valoarea cheltuielilor eligibile care depășesc ajutorul de
minimis acordat (maximum 200.000 euro, respectiv 100.000
euro în ultimii 2 ani fiscali și în anul curent);
b) valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe.
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CAPITOLUL VI
Modalități de acordare a ajutorului de minimis

CAPITOLUL VII
Activități eligibile
Art. 13. — Activitățile eligibile pentru această schemă se
încadrează în următoarele 3 mari tipuri de activități:
a) achiziționarea de echipamente și tehnologii noi, moderne
pentru activități de producție, servicii, construcții;
b) achiziționarea de sisteme IT (hardware și software);
c) construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție
și de prestări de servicii ale microîntreprinderilor.
CAPITOLUL VIII
Durata de aplicare a schemei
Art. 14. — Schema de ajutor de minimis se aplică în perioada
2007—2010.

CAPITOLUL XI
Procedura de implementare a schemei
Art. 21. — MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu
implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, asigură
respectarea procedurilor prevăzute în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 137/2007.
Art. 22. — Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut
de prezenta schemă, solicitanții vor depune o cerere de
finanțare, împreună cu documentele stabilite în Ghidul
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solicitantului, la sediul organismului intermediar din cadrul
agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în care se va
implementa proiectul, în vederea parcurgerii etapelor procesului
de evaluare și selecție, după cum urmează:
— verificarea conformității administrative;
— verificarea eligibilității;
— evaluarea tehnică și financiară.
Art. 23. — Înainte de acordarea ajutorului, beneficiarii de
ajutor de minimis vor depune la sediul agenției de dezvoltare
regională și următoarele documente, care să ateste îndeplinirea
tuturor condițiilor menționate în prezenta schemă de ajutor de
minimis:
— declarație pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor
de minimis, scrisă, despre orice alt ajutor de minimis primit pe
perioada ultimilor 2 ani fiscali și a anului fiscal curent;
— declarație pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor
de minimis cu privire la valoarea, obiectivul, momentul acordării
și furnizorul ajutoarelor de stat care i-au fost acordate pentru
acoperirea acelorași costuri eligibile finanțate și în cadrul
prezentei scheme de ajutor de minimis.
Art. 24. — Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt
îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă.
Art. 25. — MDLPL își rezervă dreptul de a nu achita ajutorul
de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis
deja acordat, în cazul în care documentele și informațiile
furnizate de către beneficiar în documentele depuse se
dovedesc a fi incorecte sau false.
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evidențe trebuie să includă toate informațiile necesare pentru a
demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația
comunitară în domeniul ajutorului de stat.
Art. 28. — MDLPL, în calitate de autoritate responsabilă cu
implementarea prezentei scheme, va transmite Consiliului
Concurenței raportarea anuală privind implementarea schemei
în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenței privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare
prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din
28 iunie 2007, precum și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004.
Art. 29. — MDLPL va înființa un registru central al ajutorului
de minimis, care va conține informații complete despre toate
ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme de
ajutor de minimis.
Art. 30. — Fiecare beneficiar va păstra timp de 10 ani
evidențele privind ajutoarele de minimis primite în cadrul
prezentei scheme de la data semnării contractului de finanțare.
Art. 31. — Pe baza unei cereri scrise, MDLPL va furniza
Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenței, în 20 de zile
lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe
care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării
condițiilor prezentei scheme de ajutor de minimis, în special suma
totală a ajutorului de minimis primit de orice microîntreprindere.
Art. 32. — Schema de ajutor de minimis va fi transmisă
Consiliului Concurenței spre informare, în termen de 15 zile de
la data adoptării, în conformitate cu art. 6 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 137/2007.
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CAPITOLUL XIII
Dispoziții finale
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Art. 26. — În cazul în care se intenționează acordarea unui
ajutor de minimis, MDLPL va informa în scris microîntreprinderea
beneficiară în legătură cu valoarea potențială a ajutorului
(exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile) și în
legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire
expresă la prevederile Regulamentului Comisiei Europene
nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispozițiilor art. 87 și 88 din
Tratatul de instituire a Comunităților Europene, referitor la
ajutoarele de minimis.
Art. 27. — În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de
stat la nivel european și național, MDLPL, în calitate de
autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are
obligația să păstreze evidențe detaliate referitoare la alocările
individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum
10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste

a

CAPITOLUL XII
Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea

Art. 33. — Textul prezentei scheme, precum și Ghidul
solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul MDLPL, la adresa
www.mdlpl.ro.
Art. 34. — Domeniile de activitate pentru care se acordă
ajutoare de minimis în conformitate cu Ordinul președintelui
Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din economia națională —
CAEN sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta schemă.
Art. 35. — Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor
de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor sunt
prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta schemă.

ANEXA Nr. 1
la schemă

L I S TA

domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de minimis în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului
Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN
Clasa

Denumire cod CAEN

SECȚIUNEA C — INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
1310
1320
1330
1391
1392
1393
1394

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
Producția de țesături
Finisarea materialelor textile
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
Fabricarea de covoare și mochete
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
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Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Fabricarea articolelor din blană
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Fabricarea încălțămintei
Tăierea și rindeluirea lemnului
Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Fabricarea ambalajelor din lemn
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Fabricarea celulozei
Fabricarea hârtiei și cartonului
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
Fabricarea articolelor de papetărie
Fabricarea tapetului
Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
Tipărirea ziarelor
Alte activități de tipărire n.c.a.
Servicii pregătitoare pentru pretipărire
Legătorie și servicii conexe
Reproducerea înregistrărilor
Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
Fabricarea gazelor industriale
Fabricarea coloranților și a pigmenților
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
Fabricarea explozivilor
Fabricarea cleiurilor
Fabricarea uleiurilor esențiale
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
Fabricarea produselor farmaceutice
Fabricarea preparatelor farmaceutice
Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
Fabricarea altor produse din cauciuc

D

1395
1396
1399
1411
1412
1413
1414
1419
1420
1431
1439
1511
1512
1520
1610
1621
1622
1623
1624
1629
1711
1712
1721
1722
1723
1724
1729
1811
1812
1813
1814
1820
1920
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2030
2041
2042
2051
2052
2053
2059
2060
2110
2120
2211
2219

Denumire cod CAEN
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Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
Fabricarea articolelor din sticlă
Fabricarea fibrelor din sticlă
Fabricarea de sticlărie tehnică
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului
Fabricarea varului și ipsosului
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Fabricarea de produse abrazive
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
Tragere la rece a barelor
Laminare la rece a benzilor înguste
Producția de profile obținute la rece
Trefilarea firelor la rece
Producția metalelor prețioase
Metalurgia aluminiului
Producția plumbului, zincului și cositorului
Metalurgia cuprului
Producția altor metale neferoase
Turnarea fontei
Turnarea oțelului
Turnarea metalelor neferoase ușoare
Turnarea altor metale neferoase
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Fabricarea de uși și ferestre din metal
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Tratarea și acoperirea metalelor
Operațiuni de mecanică generală
Fabricarea produselor de tăiat
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea uneltelor

D

2221
2222
2223
2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343
2344
2349
2351
2352
2361
2362
2363
2364
2365
2369
2370
2391
2399
2410
2420
2431
2432
2433
2434
2441
2442
2443
2444
2445
2451
2452
2453
2454
2511
2512
2521
2529
2530
2550
2561
2562
2571
2572
2573
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2823

Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
Fabricarea altor componente electronice
Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Fabricarea echipamentelor de comunicații
Fabricarea produselor electronice de larg consum
Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
Producția de ceasuri
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
Fabricarea de acumulatori și baterii
Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de aparate electrocasnice
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
Fabricarea de motoare hidraulice
Fabricarea de pompe și compresoare
Fabricarea de articole de robinetărie
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a
echipamentelor periferice)
Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

D

2591
2592
2593
2594
2599
2611
2612
2620
2630
2640
2651
2652
2660
2670
2680
2711
2712
2720
2731
2732
2733
2740
2751
2752
2790
2811
2812
2813
2814
2815
2821
2822

Denumire cod CAEN
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Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
Construcția de nave și structuri plutitoare
Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de motociclete
Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Fabricarea de saltele și somiere
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Baterea monedelor
Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
Fabricarea instrumentelor muzicale
Fabricarea articolelor pentru sport
Fabricarea jocurilor și jucăriilor
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Fabricarea măturilor și periilor
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Repararea articolelor fabricate din metal
Repararea mașinilor
Repararea echipamentelor electronice și optice
Repararea echipamentelor electrice
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
Repararea altor echipamente
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
SECȚIUNEA D — PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE,
APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
Producția de energie electrică
Transportul energiei electrice
Distribuția energiei electrice
Comercializarea energiei electrice
Producția gazelor
Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
Furnizarea de abur și aer condiționat
SECȚIUNEA E — DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI
DE DECONTAMINARE
Captarea, tratarea și distribuția apei
Colectarea și epurarea apelor uzate
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Colectarea deșeurilor periculoase
Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Activități și servicii de decontaminare
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3102
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3109
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3212
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3291
3299
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3319
3320
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SECȚIUNEA F — CONSTRUCȚII
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
SECȚIUNEA G — COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR
ȘI MOTOCICLETELOR
Întreținerea și repararea autovehiculelor
SECȚIUNEA H — TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
Transporturi de marfă pe calea ferată
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
Transporturi cu taxiuri
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Transporturi prin conducte
Transporturi maritime și costiere de pasageri
Transporturi maritime și costiere de marfă
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Transporturi aeriene de pasageri
Transporturi aeriene de marfă
Transporturi spațiale
Depozitări
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
Manipulări
Alte activități anexe transporturilor
Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
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4939
4941
4942
4950
5010
5020
5030
5040
5110
5121
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4211
4212
4213
4221
4222
4291
4299
4311
4312
4313
4321
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4329
4331
4332
4333
4334
4339
4391
4399

Denumire cod CAEN

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 315/22.IV.2008
Clasa

7111
7112
7120
7211
7219
7220
7311
7312
7320
7410
7420
7430
7490
7500

ce

fiz
i

or

el

an

rs
o

pe

a

ite

tu

ra

ii
g

ăr

rm

fo

in

iv

us

cl

ex

at

tin

6910
6920
7010
7021
7022

es

5811
5812
5813
5814
5819
5821
5829
5911
5912
5913
5914
5920
6010
6020
6110
6120
6130
6190
6201
6202
6203
6209
6311
6312
6391
6399

SECȚIUNEA I — HOTELURI ȘI RESTAURANTE
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
SECȚIUNEA J — INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
Activități de editare a cărților
Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
Activități de editare a ziarelor
Activități de editare a revistelor și periodicelor
Alte activități de editare
Activități de editare a jocurilor de calculator
Activități de editare a altor produse software
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Proiecția de filme cinematografice
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Activități de difuzare a programelor de radio
Activități de difuzare a programelor de televiziune
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
Activități de telecomunicații prin satelit
Alte activități de telecomunicații
Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
Activități de consultanță în tehnologia informației
Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Activități ale portalurilor web
Activități ale agențiilor de știri
Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
SECȚIUNEA M — ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
Activități juridice
Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de consultanță pentru afaceri și management
Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
Activități ale agențiilor de publicitate
Servicii de reprezentare media
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități de design specializat
Activități fotografice
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
Activități veterinare

D
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5629

Denumire cod CAEN
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SECȚIUNEA N — ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
Servicii de furnizare și management a forței de muncă
Activități ale agențiilor turistice
Activități ale touroperatorilor
Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Activități de protecție și gardă
Activități de servicii privind sistemele de securizare
Activități de investigații
Activități de servicii suport combinate
Activități generale de curățenie a clădirilor
Activități specializate de curățenie
Alte activități de curățenie
Activități de întreținere peisagistică
Activități combinate de secretariat
Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Activități de ambalare
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
SECȚIUNEA Q — SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Activități de asistență spitalicească
Activități de asistență medicală generală
Activități de asistență medicală specializată
Activități de asistență stomatologică
Alte activități referitoare la sănătatea umană
Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate
de a se îngriji singure
Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Alte activități de asistență socială fără cazare, n.c.a.
SECȚIUNEA R — ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
Activități de interpretare artistică (spectacole)
Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Activități de gestionare a sălilor de spectacole
Activități ale bibliotecilor și arhivelor
Activități ale muzeelor
Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
SECȚIUNEA S — ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicații
Repararea aparatelor electronice de uz casnic
Repararea aparatelor electronice de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

8810
8891
8899
9001
9002
9004
9101
9102
9103
9511
9512
9521
9522
9523
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7810
7820
7830
7911
7912
7990
8010
8020
8030
8110
8121
8122
8129
8130
8211
8219
8220
8230
8291
8292
8299

Denumire cod CAEN
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Repararea mobilei și a furniturilor casnice

9525

Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

9529

Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

9601

Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9602

Coafură și alte activități de înfrumusețare

9603

Activități de pompe funebre și similare

9604

Activități de întreținere corporală

9609

Alte activități de servicii n.c.a.

ANEXA Nr. 2
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în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor

2.

Cheltuieli efectuate pentru dotări de specialitate pentru activitățile de producție/prestare de servicii/execuție de lucrări
de construcții ale microîntreprinderilor, precum și achiziția de programe informatice

3.

Cheltuielile pentru dotările de specialitate pentru activitățile de producție/prestare de servicii/execuție de lucrări
de construcții ale microîntreprinderilor cuprind:
a) cheltuielile pentru procurarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile
funcționale;
b) cheltuieli pentru achiziționarea echipamentelor de specialitate;
c) cheltuieli pentru dotări cu mobilier și echipamente specifice domeniului de servicii prestate

4.

Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea sistemelor IT

5.

Cheltuielile legate de serviciile de consultanță, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
Cheltuielile privind serviciile de consultanță includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanță la elaborarea studiilor de piață și de evaluare;
b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului finanțat;
c) plata asistenței/consultanței juridice, în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de
atribuire a contractelor de achiziție publică

6.

Cheltuielile diverse și neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător
și doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli, în funcție de natura și
complexitatea lucrărilor

7.

Cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantități suplimentare pentru realizarea lucrărilor,
utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de conservare pe
parcursul întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea contractantă se acoperă, după caz,
în limita procentului stabilit

8.

Cheltuielile aferente activităților de audit și cheltuielile cu publicitatea și informarea, cu respectarea prevederilor
contractului de finanțare.
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Cheltuielile efectuate pentru construcții și instalații cuprind cheltuielile de lucrări pentru:
a) construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor;
b) crearea/modernizarea utilităților generale (precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze
naturale, agent termic, energie electrică) și specifice spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2008
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80
alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 2. — Direcția generală de metodologie contabilă instituții
publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin de publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale
instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare
în anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
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p. Ministrul economiei și finanțelor,
Alice Cezarina Bîtu,
secretar de stat
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București, 12 aprilie 2008.
Nr. 1.146.
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privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice,
precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2008
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A. Situații financiare trimestriale
1. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale
administrației publice centrale și locale, instituțiile publice
autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în
coordonarea sau sub autoritatea lor au obligația, potrivit Legii
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, să întocmească situații financiare
trimestriale și anuale.
2. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice
la finele trimestrelor I, II și III din anul 2008 se compun din:
Bilanț, Contul de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de
trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe.
3. Instituțiile publice întocmesc situațiile financiare
trimestriale în anul 2008 potrivit modelelor aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea,
semnarea, depunerea, componența și modul de completare a
situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul
2006, precum și modelele acestora, publicat în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, adaptate
structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, în Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
n r. 387/2007, precum și în alte reglementări în vigoare,
formulare afișate pe site-ul Ministerului Economiei și
Finanțelor: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile

La aceeași adresă sunt afișate și corelațiile dintre formularele
care compun situațiile financiare.
4. Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prevede la art. 35 alin. (2) și (3)
următoarele:
„(2) Instituțiile publice și celelalte persoane juridice, ai căror
conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un
exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul
ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
(3) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice
finanțate integral din venituri proprii ai căror conducători au
calitatea de ordonator principal de credite, precum și direcțiile
generale ale finanțelor publice județene și a municipiului
București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul
județului și al municipiului București privind execuția bugetelor
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
depun la Ministerul Economiei și Finanțelor un exemplar din
situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise
de acesta, la următoarele termene:
a) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului
financiar;
b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de
referință.”
Având în vedere reglementările mai sus menționate, se
stabilesc următoarele:

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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1. execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri
proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 388/2007, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului
aprobat (codul 10);
2. execuția bugetului instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprinse în
anexa nr. 3 la Legea nr. 388/2007, cu modificările și completările
ulterioare, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 387/2007,
potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
3. execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care
va include atât execuția bugetelor prevăzute la subpct. 1 și 2, cât
și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile
efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
d) La întocmirea anexei nr. 5*) „Contul de execuție a
bugetului instituției publice — Venituri”, a anexei nr. 8*) „Contul
de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral din venituri proprii (de subordonare locală) — Venituri”
și a anexei nr. 9*) „Contul de execuție a bugetului instituțiilor
publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare
locală) — Venituri” instituțiile publice plătitoare de TVA vor
înscrie în coloanele 3, 4 și 5 reprezentând „Drepturi constatate”
întreaga valoare a creanței, inclusiv TVA colectată, pe structura
clasificației bugetare, iar în coloana „Încasări”, sumele încasare,
inclusiv TVA, pe structura clasificației bugetare.
e) La întocmirea anexei nr. 6*) „Contul de execuție a
bugetului instituției publice — Cheltuieli”, a anexei nr. 7*) „Contul
de execuție a bugetului instituției publice — Cheltuieli”, a anexei
nr. 10*) „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare
locală) –— Cheltuieli” și a anexei nr. 11*) „Contul de execuție a
bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și
subvenții (de subordonare locală) — Cheltuieli” instituțiile publice
plătitoare de TVA vor înscrie în coloana 5 reprezentând „Plăți
efectuate” sumele plătite, inclusiv TVA deductibilă, pe structura
clasificației bugetare. TVA plătită (debit cont 4423), determinată
ca diferență între TVA colectată (cont 4427) și TVA deductibilă
(cont 4426), se evidențiază în clasificația economică la titlul II
„Bunuri și servicii”, articolul „Alte cheltuieli”, cod 20.30, alineatul
„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cod 20.30.30.
TVA recuperată (credit cont 4424) se evidențiază la codul de
clasificație economică precizat mai sus, cu semnul minus.
B. Raportări financiare lunare
1. În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, se vor
avea în vedere următoarele:
a) autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale
administrației publice centrale, precum și instituțiile publice
autonome care încasează, administrează și utilizează venituri
proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, raportează lunar execuția
centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea
sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral
din venituri proprii și, respectiv, a Fondului pentru mediu, în
formularele anexa nr. 5*) „Contul de execuție a bugetului
instituției publice — Venituri”, respectiv anexa nr. 6*) și anexa
nr. 7*) „Contul de execuție a bugetului instituției publice —
Cheltuieli”, potrivit cap. A pct. 5 lit. c) subpct. 3 din prezentele
norme metodologice.
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a) în vederea prezentării la termen a situațiilor financiare
centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele
de depunere a situațiilor financiare de către ordonatorii
secundari sau terțiari de credite, după caz, iar ordonatorii
secundari de credite vor stabili termenele de depunere a
situațiilor financiare pentru ordonatorii terțiari de credite;
b) în vederea prezentării la termen a situațiilor financiare
centralizate ale unităților administrativ-teritoriale pe ansamblul
județului și al municipiului București, directorul executiv al
direcției generale a finanțelor publice județene și a municipiului
București va stabili termenele de depunere a situațiilor financiare
de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe,
municipii, județe);
c) termenul de predare la Ministerul Economiei și Finanțelor —
Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice — a
situațiilor financiare prevăzute la art. 35 alin. (3) din Legea
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
la finele trimestrului I 2008 este 15 mai 2008. Pentru trimestrele
II și III termenul este 14 august, respectiv 14 noiembrie 2008.
5. La întocmirea situațiilor financiare se vor avea în vedere
următoarele:
a) La pct. 2.7.2.3 „Corectarea erorilor contabile” de la cap. II
„Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare” din
Normele metodologice privind organizarea și conducerea
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, s-a
precizat că „eventualele erori constatate în contabilitate, după
aprobarea și depunerea situațiilor financiare, vor fi corectate în
anul în care acestea se constată”.
Având în vedere prevederea mai sus menționată, corectarea
erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în
urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a
politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a
tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile
corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele
referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117
„Rezultatul reportat”.
Precizăm totodată că la pct. 41 lit. h) de la cap. G „Criteriile
minimale privind programele informatice utilizate în activitatea
financiară și contabilă” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele și formularele
financiar-contabile se prevede ca la elaborarea și adaptarea
programelor informatice trebuie să se aibă în vedere ca acestea
să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru
perioada închisă.
Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente
nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.
b) Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale
administrației publice centrale și locale, instituțiile publice
autonome și instituțiile publice subordonate au obligația înscrierii
codului de activitate din noua Clasificare a activităților din
economia națională — CAEN, aprobată prin Ordinul
președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007
privind actualizarea Clasificării activităților din economia
națională — CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007, clasificare ce se aplică de la
1 ianuarie 2008.
c) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale
administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și
instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează,
administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor
raporta execuția bugetului astfel:
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*) Anexele nr. 5—11 fac parte integrantă din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498
din 8 iunie 2006.
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Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se
realizează pe capitole și titluri.
b) Unitățile administrativ-teritoriale raportează lunar execuția
cheltuielilor din finanțările rambursabile externe și interne,
precum și execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara
bugetului local, astfel:
1. cheltuielile efectuate din finanțările rambursabile externe și
interne, în formularele:
— anexa nr. 15*) „Contul de execuție a bugetului creditelor
externe — Cheltuieli”;
— anexa nr. 16*) „Contul de execuție a bugetului creditelor
interne — Cheltuieli”;
— anexa nr. 7*) „Contul de execuție a bugetului instituției
publice — Cheltuieli”;
2. veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local,
în formularele:
— anexa nr. 19*) „Contul de execuție a veniturilor și
cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local — Venituri”;
— anexa nr. 20*) „Contul de execuție a veniturilor și
cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local — Cheltuieli”;

— anexa nr. 7*) „Contul de execuție a bugetului instituției
publice — Cheltuieli”.
În conturile de execuție bugetară (partea de cheltuieli),
coloana „Cheltuieli efective” nu se completează la raportările
lunare.
2. Termenul de depunere la Ministerul Economiei și
Finanțelor — Direcția generală de metodologie contabilă instituții
publice a raportărilor precizate la pct. 1 lit. a) și b) este data de
25 a lunii următoare celei de raportare.
Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul
Economiei și Finanțelor de către conducătorii compartimentelor
financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de
analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile
necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din
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*) Anexele nr. 7, 15, 16, 19 și 20 fac parte integrantă din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006.
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