
*) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.

Numele: ............................................................................................

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului

1)

: ..............................

Funcția: .............................................................................................

Data semnării: ...................................................................................

N O T Ă:

Formularul privind menținerea locurilor de muncă este însoțit de următoarele documente, în copie

2)

:

— stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;

— stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiției inițiale, semnat de reprezentantul legal al

întreprinderii;

— instrumente de plată prin bancă a contribuțiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii și a salariilor nete

inclusiv rețineri;

— extrase de cont care certifică efectuarea plăților, care poartă ștampila băncii emitente;

— declarații privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;

— fișele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;

— registrul general de evidență a salariaților indicând pozițiile corespunzătoare salariaților care ocupă locurile de muncă

nou-create — extras.

1)

Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

2)

Toate copiile poartă pe fiecare pagină mențiunea „Conform cu originalul”, ștampila întreprinderii și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal

întreprinderea.

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E
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Costul salarial

cu locurile 

de muncă 

nou-create

MINISTERUL DEZVOLTĂRII

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE

Nr. 336 din 11 martie 2014

MINISTERUL FONDURILOR

EUROPENE

Nr. 128 din 21 martie 2014

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Nr. 634 din 29 aprilie 2014

O R D I N

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operațional regional, 

conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, 

domeniul major de intervenție „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii educaționale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare 

„Îmbunătățirea infrastructurii sociale” a Programului operațional regional 2007—2013

Având în vedere Decizia Comisiei C (2013)/9772 finală din 19 decembrie 2013 de modificare a Deciziei C (2007) 3470

de adoptare a programului operațional regional de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională,

în conformitate cu obiectivul de convergență în România,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul

operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (7)

din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul fondurilor europene și

ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt

considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007 dacă se

încadrează în prevederile art. 6 și 9 din Hotărârea Guvernului

nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
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efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele

operaționale, cu modificările și completările ulterioare, și sunt

plătite prin ordin de plată după data intrării în vigoare a

contractului de finanțare semnat între beneficiar, organismul

intermediar și Autoritatea de management a Programului

operațional regional, denumit în continuare contract de
finanțare.

(2) Procedurile de achiziție derulate pentru efectuarea

cheltuielilor menționate la alin. (1) sunt în conformitate cu

prevederile legale privind achizițiile publice.

Art. 2. — (1) Sunt eligibile cheltuielile privind amenajarea

terenului și amenajări pentru protecția mediului.

(2) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile

cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea

amplasamentului și care constau în demontări, defrișări,

evacuări ale materialelor rezultate, devieri ale rețelelor de utilități

din amplasament, drenaje.

(3) În cazul amenajărilor pentru protecția mediului sunt

considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni

de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural

după terminarea lucrărilor.

Art. 3. — Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente

asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de

investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu

gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații,

care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere

juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și

cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Art. 4. — Sunt considerate eligibile, în limita a 3% din

valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile pentru

asigurarea supravegherii execuției prin inspectori de șantier

desemnați de autoritatea contractantă.

Art. 5. — (1) Pentru investiția de bază sunt considerate

eligibile cheltuielile efectuate pentru construcții și instalații,

precum și pentru dotări de specialitate, utilaje, echipamente

tehnologice și funcționale.

(2) Cheltuielile eligibile pentru construcții și instalații cuprind

cheltuielile aferente execuției obiectivului de investiție, și anume

cheltuieli de lucrări pentru:

a) consolidarea, modernizarea și extinderea clădirilor pentru

toate tipurile de infrastructură pentru învățământul obligatoriu,

cu excepția campusurilor pentru învățământ preuniversitar;

b) consolidarea, modernizarea și extinderea clădirilor

unităților de învățământ special, respectiv spații de învățământ,

spații de cazare, cantine, diferite facilități pentru acces și pentru

activități didactice;

c) construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea

clădirilor campusurilor pentru învățământ preuniversitar;

d) modernizarea și extinderea utilităților necesare funcționării

obiectivului investiției de bază, precum: alimentare cu apă,

canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie

electrică, radiocomunicații, telecomunicații, inclusiv crearea de

facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.

(3) Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de investiție, iar

delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

(4) Cheltuielile aferente fiecărui obiect de investiție sunt

determinate prin devizul pe obiect.

(5) Cheltuielile eligibile pentru dotarea unităților școlare din

învățământul obligatoriu, școlilor speciale, campusurilor pentru

învățământ preuniversitar cuprind cheltuielile efectuate pentru:

a) procurarea utilajelor și echipamentelor tehnologice,

precum și a celor incluse în instalațiile funcționale;

b) achiziționarea de echipamente de specialitate, precum

echipamente didactice, mobilier școlar, echipamente pentru

pregătirea profesională, echipamente IT, echipament specific

pentru persoanele din învățământul special.

(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) sunt eligibile dacă au

fost prevăzute inițial în contractul de lucrări în baza căruia s-a

depus cererea de finanțare.

Art. 6. — (1) Sunt eligibile cheltuielile privind lucrările de

construcții și instalații aferente organizării de șantier, activitățile

conexe organizării de șantier și cotele legale.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații

aferente organizării de șantier, cheltuielile considerate eligibile

sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor

naturale, dezafectări locale de căi de comunicație sau

construcții, branșarea la utilități, realizarea de căi de acces.

(3) Cheltuielile eligibile aferente activităților conexe

organizării de șantier includ cheltuielile pentru:

a) obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare

de șantier;

b) taxe de amplasament;

c) întreruperea temporară a rețelelor de distribuție de apă,

canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale;

d) contractele temporare cu furnizorii de utilități și cu unitățile

de salubrizare.

(4) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale

cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor

de construcții;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 7. — (1) Cheltuielile diverse și neprevăzute se consideră

eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente

justificative și doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia

sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menționate la art. 5, în

funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile

rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantități

suplimentare de lucrări, 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.

Art. 8. — Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea și

informarea în limita a 10.000 lei, cu respectarea prevederilor

contractului de finanțare.

Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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p. Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale 

și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene, 

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanțelor publice,

Ioana-Maria Petrescu
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