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ORDIN nr. 237 din 31 octombrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Văzând Referatul de aprobare nr. 242.527 din 25 octombrie 2012 al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea
de management pentru Programul operaţional pentru pescuit 2007- 2013,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei
cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 20072013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La punctul II litera C poziţia 10 litera b), punctul (iv) va avea următorul cuprins:
"(iv) lucrări la vinci (investiţii legate de ameliorarea condiţiilor de lucru şi a securităţii), respectiv: apărători
pentru vaier pentru îmbunătăţirea securităţii activităţii pescarilor şi sisteme performante de blocare a
vinciului în caz de avarie;"
2.La punctul II litera L, punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. cheltuielile pentru crearea şi restructurarea asociaţiilor de producători pentru realizarea acţiunilor
prevăzute la art. 37 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006, respectiv:
4.1. cheltuieli pentru înfiinţarea şi restructurarea organizaţiilor de producători:
a) cheltuieli referitoare la activităţi pregătitoare constituirii organizaţiei/asociaţiei şi cheltuieli pentru
întocmirea actelor constitutive şi a statutului sau a modificării acestora;
b) cheltuieli de înscriere în organisme/organizaţii europene;
c) cheltuieli pentru controlul respectării regulilor prevăzute la art. 5 paragraf 1 din Regulamentul (CE) nr.
104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor
pescăreşti şi de acvacultură;
d) cheltuieli cu personalul (salarii, cheltuielile cu contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului
asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor, cheltuieli de deplasare), ca onorarii pentru servicii de
consiliere tehnică şi consultanţă juridică;
e) cheltuieli pentru corespondenţă şi telecomunicaţii;
f) cheltuieli aferente dotărilor de birou (mobilier de birou, echipamente IT, consumabile);
g) cheltuieli care decurg din ocuparea spaţiilor utilizate pentru funcţionarea administrativă a organizaţiilor de
producători (chirii, utilităţi);
4.2. cheltuieli ale organizaţiilor de producători pentru punerea în aplicare a unui plan de îmbunătăţire a
calităţii produselor:
a) cheltuieli referitoare la studii preliminare, întocmirea şi modificarea planului;
b) cheltuieli cu personalul (salarii, cheltuielile cu contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului
asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor, cheltuieli de deplasare), ca onorarii pentru servicii de
consiliere tehnică;
c) cheltuieli pentru corespondenţă şi telecomunicaţii;
d) cheltuieli cu dotări de birou (mobilier de birou, echipamente IT, consumabile);
e) cheltuieli pentru acţiuni de informare a membrilor cu privire la tehnicile sau know-how-ul orientate spre
îmbunătăţirea calităţii;
f) cheltuieli pentru stabilirea şi punerea în practică a unui sistem de control al măsurilor luate de către
organizaţie pentru aplicarea planului de îmbunătăţire a calităţii."

3.La punctul II litera Q litera e), punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. Contravaloarea salariilor brute lunare pentru personalul grupului local de acţiune, în funcţie de valoarea
alocată implementării strategiei, după cum urmează:
(i)pentru o valoare alocată strategiei de maximum 3 milioane euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime
brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de
maximum 4 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 3
salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie;
(ii)pentru o valoare alocată strategiei cuprinsă între 3-10 milioane euro, în cuantum de maximum 8 salarii
minime brute/economie pentru managerul/ directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de
maximum 6 salarii minime brute/ economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 4
salarii minime brute/ economie pentru funcţiile de execuţie;
(iii)pentru o valoare alocată strategiei de peste 10 milioane euro, în cuantum de maximum 10 salarii minime
brute/economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de
maximum 8 salarii minime brute/economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 6
salarii minime brute/economie pentru funcţiile de execuţie.
Cheltuielile cu contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (contribuţii
aferente angajaţilor şi angajatorilor), aferente salariilor menţionate la pct. (i), (ii) şi (iii), după cum urmează:
a) contribuţiile sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate;
c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
d) contribuţiile angajatorilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;
e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului
asigurărilor sociale de stat;
f) alte contribuţii.
Numărul personalului de conducere şi de execuţie se stabileşte prin contractul de finanţare
nerambursabilă."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
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