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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri financiar-bugetare
Avându-se în vedere evoluția crizei economice, precum și extinderea acesteia în cursul anului 2011, se impune luarea de
urgență a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de
împrumut cu organismele financiare internaționale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru
atingerea țintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2011.
Luându-se în considerare faptul că prin Scrisoarea de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie
2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie
2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, și pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar
Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată
de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional
din 21 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 72/2010, țara noastră s-a angajat să continue politica de înlocuire doar a unui
angajat din 7 care părăsesc sistemul public,
ținându-se seama de faptul că diminuarea dezechilibrelor existente și menținerea deficitului bugetar în limite sustenabile
creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri cu caracter excepțional, prin care
să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare și în anul 2011.
Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a
legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu
organismele financiare internaționale.
Întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin
Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii
principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba
ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor
ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, numai în condițiile încadrării în cheltuielile
de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul
de învățământ preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în
procentul de maximum 15% se realizează la nivelul întregului
sistem de învățământ preuniversitar de stat, în condițiile stabilite
prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului.”
2. La articolul 24 alineatul (3), după litera d) se introduce
o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) achiziționarea de autoturisme în cadrul «Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto național», aprobat prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;”.
Art. II. — Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2) ale
art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009,

aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările
ulterioare, în cursul anului universitar 2010—2011 se pot scoate
la concurs posturi de preparator universitar, asistent universitar,
lector universitar/șef de lucrări, cu încadrarea în limita numărului
de posturi vacantate prin ieșirea din sistem, după intrarea în
vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009,
aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările
ulterioare, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. III. — Prevederile art. 21, 22 și 24 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea
nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, astfel
cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se
aplică până la data de 31 decembrie 2011.
Art. IV. — Termenul prevăzut la art. 136 din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie
2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până
la data de 1 ianuarie 2012.
Art. V. — Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările
și completările ulterioare, de la care se aplică dispozițiile art. 13
din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la înregistrarea ședințelor de
judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
București, 6 decembrie 2010.
Nr. 109.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei obiectivelor de investiții, grădinițe reabilitate cu 1, 2 și 3 săli de grupă,
cuprinse în „Proiectul privind incluziunea socială”, și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții,
grădinițe reabilitate cu 1, 2 și 3 săli de grupă, cuprinse în
Proiectul privind incluziunea socială, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiții prevăzute la alin. (1), cuprinși în anexele nr. 2/1—2/8.
Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în
anexa nr. 1 se face din împrumutul acordat de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului
României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului
de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind

incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006, asigurat
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate
anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții
publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și nr. 2/1—2/8 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Iulia Adriana Oana Badea,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 2 decembrie 2010.
Nr. 1.223.

ANEXA Nr. 1

Proiectul privind incluziunea socială
L I S TA O B I E C T I V E L O R D E I N V E S T I Ț I I

Grădinițe reabilitate cu 1, 2 și 3 săli de grupă
Nr.
crt.

Județul

Denumirea unității de învățământ și localitatea

0

1

2

1.

Alba

Grădinița cu program normal din satul Silivaș, comuna Hopârta

2.

Bihor

Grădinița cu program normal din satul Cheț, orașul Marghita

3.

Cluj

Grădinița cu program normal din satul Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii

4.

Covasna

Grădinița cu program normal din satul Valea Seacă, comuna Sânzieni

5.

Gorj

Grădinița cu program normal din satul Albeni, comuna Albeni

6.

Ilfov

Grădinița cu program normal din satul Piteasca, comuna Găneasa

7.

Mureș

Grădinița cu program normal din satul Crăciunești, comuna Crăciunești

8.

Sibiu

Grădinița cu program normal nr. 3 din orașul Dumbrăveni
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ANEXA Nr. 2/1

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Silivaș, comuna Hopârta, județul Alba
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Hopârta, județul Alba
Amplasament: Intravilanul localității Silivaș, comuna Hopârta, județul Alba
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
mii lei
863*)
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
mii lei
692*)
Capacități:
• Aria construită (Ac):
m2
350,00
2
• Aria desfășurată (Ad):
m
350,00
• Regimul de înălțime:
parter
• Capacitatea grădiniței:
săli de grupă
3
Durata de realizare a investiției:
luni
9
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. 2/2

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Cheț, orașul Marghita, județul Bihor
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Orașului Marghita, județul Bihor
Amplasament: Intravilanul localității Cheț, orașul Marghita, județul Bihor
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției:

mii lei

913*)

mii lei

580*)

m2
m2

269,00
269,00
parter
2
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006,
asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte surse legal
constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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ANEXA Nr. 2/3

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Fizeșu Gherlii, județul Cluj
Amplasament: Intravilanul localității Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției:

mii lei

1.145*)

mii lei

787*)

m2
m2

321,00
413,00
parter
3
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
ANEXA Nr. 2/4

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Valea Seacă, comuna Sânzieni, județul Covasna
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Sânzieni, județul Covasna
Amplasament: Intravilanul localității Valea Seacă, comuna Sânzieni, județul Covasna
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției:

mii lei

922*)

mii lei

577*)

m2
m2

269,00
269,00
parter
2
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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ANEXA Nr. 2/5

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Albeni, comuna Albeni, județul Gorj
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Albeni, județul Gorj
Amplasament: Intravilanul localității Albeni, comuna Albeni, județul Gorj
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției:

mii lei

559*)

mii lei

428*)

m2
m2

217,00
217,00
parter
2
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. 2/6

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Piteasca, comuna Găneasa, județul Ilfov
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Găneasa, județul Ilfov
Amplasament: Intravilanul localității Piteasca, comuna Găneasa, județul Ilfov
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
mii lei
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției:

487*)

mii lei

386*)

m2
m2

184,00
184,00
parter
1
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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ANEXA Nr. 2/7

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal din satul Crăciunești, comuna Crăciunești, județul Mureș
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Crăciunești, județul Mureș
Amplasament: Intravilanul localității Crăciunești, comuna Crăciunești, județul Mureș
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției

mii lei

648*)

mii lei

343*)

m2
m2

178,00
178,00
parter
2
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. 2/8

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

Reabilitarea Grădiniței cu program normal nr. 3 din orașul Dumbrăveni, județul Sibiu
Titular: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Beneficiar: Consiliul Local al Orașului Dumbrăveni, județul Sibiu
Amplasament: Intravilanul localității Dumbrăveni, județul Sibiu
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri la data de 9 iulie 2010; 1 euro = 4,2375 lei),
din care:
• construcții-montaj
Capacități:
• Aria construită (Ac):
• Aria desfășurată (Ad):
• Regimul de înălțime:
• Capacitatea grădiniței:
Durata de realizare a investiției:

mii lei

1.151*)

mii lei

892*)

m2
m2

317,00
484,00
parter + 1 etaj
3
9

săli de grupă
luni

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la
4 iulie 2006, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase
în perioada iunie—iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor
aferente unor obiective din domeniul public al statului, precum și pentru modificarea anexei nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2010 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu,
precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) lit. p) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările
și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru
mediu a sumei de 2.080 mii lei, începând cu anul 2010, sub
formă de finanțare nerambursabilă, pentru proiectarea, execuția
și supravegherea tehnică aferente lucrărilor destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele
meteorologice periculoase în perioada iunie—iulie 2010 la
lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din
domeniul public al statului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Pentru anul 2010, fondurile necesare pentru realizarea
lucrărilor precizate la alin. (1) sunt prevăzute la lit. p) din anexa
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru
mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și a
Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul
2010, cu modificările ulterioare.
Art. 2. — (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă
beneficiarului Municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.
(2) Beneficiarul contractează execuția lucrărilor cu aplicarea
prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice
referitoare la situațiile de forță majoră.
(3) Beneficiarul urmărește și controlează realizarea lucrărilor
și efectuează recepția acestora.
(4) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 1
alin. (1) în baza cererii și a contractului de finanțare încheiat cu
Administrația Fondului pentru Mediu.
(5) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea
realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează de către
beneficiar în mod eșalonat, în baza cererilor de tragere, pe
măsura executării lucrărilor.
Art. 3. — (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru
mediu a sumei de 3.100 mii lei, începând cu anul 2010, sub
formă de finanțare nerambursabilă, pentru proiectarea, execuția
și supravegherea tehnică aferente lucrărilor destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele
meteorologice periculoase în perioada iunie—iulie 2010 la
lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din
domeniul public al statului prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Pentru anul 2010, fondurile necesare pentru realizarea
lucrărilor precizate la alin. (1) sunt prevăzute la lit. p) din anexa
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010, cu modificările
ulterioare.

Art. 4. — (1) Suma prevăzută la art. 3 alin. (1) se acordă
beneficiarului Comuna Gârcina, județul Neamț.
(2) Beneficiarul contractează execuția lucrărilor cu aplicarea
prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice
referitoare la situațiile de forță majoră.
(3) Beneficiarul urmărește și controlează realizarea lucrărilor
și efectuează recepția acestora.
(4) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 3
alin. (1) în baza cererii și a contractului de finanțare încheiat cu
Administrația Fondului pentru Mediu.
(5) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea
realizării lucrărilor prevăzute la art. 3 se decontează de către
beneficiar în mod eșalonat, în baza cererilor de tragere, pe
măsura executării lucrărilor.
Art. 5. — (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru
mediu a sumei de 1.854 mii lei, începând cu anul 2010, sub
formă de finanțare nerambursabilă, pentru proiectarea, execuția
și supravegherea tehnică aferente lucrărilor destinate prevenirii,
înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele
meteorologice periculoase în perioada iunie—iulie 2010 la
lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din
domeniul public al statului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Pentru anul 2010, fondurile necesare pentru realizarea
lucrărilor precizate la alin. (1) sunt prevăzute la lit. p) din anexa
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010, cu modificările
ulterioare.
Art. 6. — (1) Suma prevăzută la art. 5 alin. (1) se acordă
beneficiarului Comuna Tarcău, județul Neamț.
(2) Beneficiarul contractează execuția lucrărilor cu aplicarea
prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice
referitoare la situațiile de forță majoră.
(3) Beneficiarul urmărește și controlează realizarea lucrărilor
și efectuează recepția acestora.
(4) Beneficiarul lucrărilor încasează suma prevăzută la art. 5
alin. (1) în baza cererii și a contractului de finanțare încheiat cu
Administrația Fondului pentru Mediu.
(5) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea
realizării lucrărilor prevăzute la art. 5 se decontează de către
beneficiar în mod eșalonat, în baza cererilor de tragere, pe
măsura executării lucrărilor.
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Art. 7. — Anexa nr. 3 „Lista programelor finanțate din Fondul
pentru mediu în anul 2010” la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010
al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru
Mediu, precum și a Listei programelor finanțate din Fondul

pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificările
ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4.
Art. 8. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 13 decembrie 2010.
Nr. 1.271.

ANEXA Nr. 1

OBIECTIVUL

la care se efectuează lucrări finanțate din Fondul pentru mediu
Obiectivul

Valoarea totală estimată
— mii lei —

Consolidarea versantului Cozla în zona Trei Coline, tronsoanele 1, 2 şi 3

2.080

ANEXA Nr. 2

OBIECTIVUL

la care se efectuează lucrări finanțate din Fondul pentru mediu
Obiectivul

Valoarea totală estimată
— mii lei —

Consolidare terasament Școala Generală Gârcina, punctul Vișan, comuna
Gârcina, județul Neamț

3.100

ANEXA Nr. 3

OBIECTIVUL

la care se efectuează lucrări finanțate din Fondul pentru mediu
Obiectivul

Apărare mal stâng râul Tarcău, la intersecție cu torentul Martin, satul Brateș,
comuna Tarcău, județul Neamț

Valoarea totală estimată
— mii lei —

1.854
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ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
L I S TA

programelor finanțate în anul 2010 din Fondul pentru mediu
— mii lei —
Denumirea programelor

Cod

Program
2010

A

B

C

TOTAL CHELTUIELI

55.10.01
I. Credite de angajament

3.056.434

II. Credite bugetare

1.889.884

finanțate din:
— venituri proprii

55.10.01

I. Credite de angajament

3.056.434

II. Credite bugetare

1.889.884

a) prevenirea poluării

55.10.01.01

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului

33.500
55.10.01.02

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

11.699

II. Credite bugetare

16.675

c) reducerea nivelurilor de zgomot

55.10.01.03

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

d) utilizarea de tehnologii curate

55.10.01.04

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

e) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase și închiderea
depozitelor de deșeuri

55.10.01.05

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

90.844

II. Credite bugetare

77.848

f) protecția resurselor de apă, stațiile de tratare, stațiile de epurare pentru
comunități locale

55.10.01.06

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

301.250
93.823
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A

g) gospodărirea integrată a zonei costiere

B

C

55.10.01.07

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

h) conservarea biodiversității

55.10.01.08

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

1.000

II. Credite bugetare

3.000

i) administrarea ariilor naturale protejate

55.10.01.09

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare
j) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

2.350
55.10.01.10

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

10.863

II. Credite bugetare
k) creșterea producției de energie din surse regenerabile

9.853
55.10.01.11

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

710.334

II. Credite bugetare

140.000

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

55.10.01.12

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

m) reconstrucția și gospodărirea durabilă a pădurilor

55.10.01.13

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

600

II. Credite bugetare

454

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri,
stabilite în condițiile legii, a terenurilor din fondul forestier național
afectate de calamități naturale

55.10.01.14

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

201.500
62.279
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A

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

B

C

55.10.01.15

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

100.000

II. Credite bugetare
p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor
produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de
gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

20.000
55.10.01.16

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

631.086

II. Credite bugetare

282.609

q) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național

55.10.01.17

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare
r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea
de spații verzi în localități

722.000
55.10.01.18

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

300.000

II. Credite bugetare

163.000

s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire
cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală și energia
eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului,
apei și solului

55.10.01.19

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

254.391

II. Credite bugetare

186.006

ș) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană,
solară, biomasă, hidro

55.10.01.20

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

365.000

II. Credite bugetare
t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural

30.000
55.10.01.21

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

1.000
0
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A

ț) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști

B

C

55.10.01.22

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

54.250

II. Credite bugetare
u) Programul de stimulare a înnoirii parcului național de tractoare și
mașini agricole autopropulsate

5.000
55.10.01.23

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare
v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate
prin legi speciale

19.385
55.10.01.24

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

10.000

II. Credite bugetare
x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări
pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine
hidrografice

4.102

55.10.01.25

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

12.617

II. Credite bugetare

18.000

y) înlocuirea acoperișurilor din azbest

55.10.01.26

finanțat din:
— venituri proprii
I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

La previziunea creditelor de angajament s-au avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenți, în valoare de
1.946.894 lei, precum și veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii,
a funcției publice de subprefect al județului Botoșani
de către doamna Tudorache Silvana Cornelia
Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Doamna Tudorache Silvana Cornelia exercită, cu caracter
temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Botoșani.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 15 decembrie 2010.
Nr. 1.272.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea
bugetului de stat pe anul 2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului
Administrației și Internelor pe anul 2010 din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 187.000 mii lei,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite răspunde de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor
alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să
introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și în structura bugetului Ministerului Administrației și
Internelor pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 15 decembrie 2010.
Nr. 1.275.
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ANEXĂ

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
B U G E T U L P E A N U L 2010
— mii lei —
Denumirea indicatorilor

Cod

Program 2010

A

B

1

BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ȘI SERVICII
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
ORDINE PUBLICĂ
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ȘI SERVICII
ÎNVĂȚĂMÂNT
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ȘI SERVICII

5001
01
10
20
51
6101
01
10
20
6501
01
10
6701
01
51
8001
01
10
20

187.000
187.000
158.410
28.340
250
167.450
167.450
154.110
13.340
1.300
1.300
1.300
250
250
250
18.000
18.000
3.000
15.000

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor
nr. 632/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici
și mijlocii în vederea accesului la broadband și la serviciile conexe”, aferentă operațiunii
3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe”, domeniul major de intervenție
3.1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației”, axa prioritară 3 „Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, din cadrul Programului operațional sectorial
„Creșterea competitivității economice”
Având în vedere prevederile Ordonanței 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, și ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind
aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006—2013,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului economiei și finanțelor
nr. 632/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis
pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în vederea
accesului la broadband și la serviciile conexe”, aferentă
operațiunii 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband și la

serviciile conexe”, domeniul major de intervenție 3.1 „Susținerea
utilizării tehnologiei informației”, axa prioritară 3 „Tehnologia
informațiilor și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,
din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea
competitivității economice”, publicat în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 202 din 17 martie 2008, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„a) conexiunea broadband — acea conexiune la internet care
respectă următoarele condiții:
(i) capacitatea minimă de transmisie — 4096 kbps
negarantat;
(ii) pierderi de pachete în 24 de ore — maximum 0,5%;
(iii) disponibilitatea serviciului — minimum 99% lunar;”.
2. La articolul 8, după litera e) se introduc două noi litere,
literele f) și g), cu următorul cuprins:
„f) cheltuieli de conectare la internet broadband — acele
cheltuieli care au ca scop conectarea la internet broadband, cu
respectarea cerințelor prevăzute la lit. a), sau upgradarea
conexiunii existente la internet broadband;
g) upgradarea conexiunii la internet broadband — creșterea
ratei de transfer al unei conexiuni la internet broadband
existente la un nivel superior.”
3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis
prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care
îndeplinesc următoarele condiții:
a) solicitantul este întreprindere mică, mijlocie sau
microîntreprindere, definită în conformitate cu Legea nr. 346/2004,
cu modificările și completările ulterioare;
b) solicitantul nu a beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul
fiscal în curs de ajutor de minimis care, cumulat cu suma pe care
o solicită, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro. În
cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier,
cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat
beneficiarului pe o perioadă de 3 ani fiscali este de 100.000 euro
(echivalent în lei). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma
ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă
ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare;
c) solicitantul este înregistrat la registrul comerțului ca
societate comercială sau societate cooperativă, conform
prevederilor legale;
d) solicitantul își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
e) solicitantul nu se află în situația de insolvență sau
lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator
judiciar, nu are restricții asupra activităților sale comerciale, iar
acestea nu sunt puse la dispoziția creditorilor;
f) solicitantul nu înregistrează obligații bugetare nete
(diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele

de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligațiile
datorate de solicitant în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de
atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare
Fiscală, sau de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul
semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de
autoritățile publice locale;
g) solicitantul nu este întreprindere în dificultate, în sensul
Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru
salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate,
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din
1 octombrie 2004;
h) solicitantul nu înregistrează pierderi în ultimul exercițiu
financiar sau, în cazul întreprinderilor nou-înființate, în perioada
anterioară depunerii cererii de finanțare;
i) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei
condamnări în ultimele 36 de luni de către nicio instanță
judecătorească, din motive profesionale sau de etică
profesională;
j) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat
pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în
alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale
Comunității Europene;
k) reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează
informații false;
l) solicitantul este direct responsabil de pregătirea și
implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar
pentru proiectul propus a fi finanțat;
m) solicitantul demonstrează că deține resursele financiare
necesare pentru cofinanțarea proiectului;
n) solicitantul nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei
Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în
care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată și creanța integral recuperată;
o) solicitantul îndeplinește și alte condiții specificate în apelul
de proiecte și în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere
prevederilor în materie de ajutor de stat.”
4. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Ajutorul de minimis acordat unui beneficiar în baza
prezentei scheme nu poate depăși 90% din cheltuielile eligibile ale
proiectului, reprezentând maximum 25.000 euro (echivalent în lei).
Diferența de 10% va fi acoperită din resursele proprii sau atrase
ale beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de stat.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Borbély Károly,
secretar de stat
București, 30 noiembrie 2010.
Nr. 2.687.
Gabriel S. Popa
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