
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

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Nr. 26 din 15 ianuarie 2008 Nr. 112 din 5 februarie 2008

O R D I N

pentru aprobarea modelului declarației speciale prevăzute la art. 4 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare

fiscală și de plată a contribuțiilor sociale

În temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială

de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale,

ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și ministrul sănătății publice emit următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 115/13.II.2008

12

Art. 1. — Se aprobă modelul declarației speciale prevăzute

la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2007

privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a

contribuțiilor sociale, cuprins în anexa care face parte integrantă

din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Ministrul sănătății publice,

Paul Păcuraru Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

D E C L A R A Ț I E  S P E C I A L Ă

conform art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2007 

privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale

Reprezentant legal (nume/prenume/funcția ocupată în cadrul firmei)

����................................................................................................................................................................................

al firmei, contribuabil nerezident, (potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 76/2007)/Denumire:

����................................................................................................................................................................................,

cu sediul în: (țară/localitate/stradă/număr/cod poștal/telefon/fax/e-mail):

����................................................................................................................................................................................

����................................................................................................................................................................................

����................................................................................................................................................................................

����................................................................................................................................................................................

����................................................................................................................................................................................,

în calitate de angajator al unor salariați lucrători sezonieri supuși legislației de asigurări sociale din România,

declar că firma, contribuabil nerezident:

����................................................................................................................................................................................

s-a înregistrat direct, potrivit prevederilor Ordinului M.E.F. nr. 1.388/2007 (publicat în M. Of. nr. 673 din 2 octombrie 2007),

coroborat cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2.157/2006 (publicat în M. Of. nr. 1.053 din 29 decembrie 2006), la Direcția Generală

a Finanțelor Publice a Municipiului București, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți, în cadrul Activității de

metodologie și administrare a veniturilor statului.

Prin prezenta certific că am calculat, reținut și plătit în contul unic contribuțiile sociale*)/**) pentru lucrătorii sezonieri supuși

legislației de asigurări sociale din România:

*) Contribuțiile sociale în România sunt reglementate prin: Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (M. Of.

nr. 140 din 1 aprilie 2000), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (M. Of.

nr. 454 din 27 iunie 2002), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă (M. Of.

nr. 103 din 6 februarie 2002), cu modificările și completările ulterioare, titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 372 din 28

aprilie 2006), cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 1.074

din 29 noiembrie 2005), cu modificările și completările ulterioare.

**) Cotele contribuțiilor sociale pentru anul 2008 sunt prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007 (M. Of. nr. 901

din 31 decembrie 2007) și Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 (M. Of. nr. 902 și 902 bis din 31 decembrie 2007).

Nr. crt. Nume/prenume salariați lucrători sezonieri Cod numeric personal (CNP)

(1)

(2)

��



Mă oblig să completez și să depun documentele prevăzute de următoarele reglementări legale:

(1) pentru contribuțiile de asigurări sociale, potrivit anexelor la Ordinul MMFES nr. 680 din 1 august 2007 pentru modificarea

Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu

modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările

și completările ulterioare (M. Of. nr. 575 din 22 august 2007);

(2) pentru contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit anexelor la Ordinul MMSSF nr. 405 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată

la bugetul asigurărilor pentru șomaj (M. Of. nr. 765 din 20 august 2004), cu modificările și completările ulterioare;

(3) pentru contribuțiile la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit anexelor la Ordinul MS — CNAS

nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 147 din 16 februarie 2006), cu

modificările și completările ulterioare, și potrivit anexelor nr. 2a), 2b) și 2c) la Ordinul CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata

contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de

asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 649 din 24 septembrie 2007), cu modificările și completările ulterioare.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în această declarație specială sunt corecte

și complete.

Numele persoanei care face declarația

Semnătura ..........................................

Data .................................................... Ștampila
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MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

O R D I N  

pentru aprobarea Regulamentului de funcționare al Unității de management al Programului

„Electrificare 2007—2009”

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului

„Electrificare 2007—2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților  neelectrificate și înființarea Unității de management

al programului, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Internelor și Reformei Administrative, 

ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de funcționare al Unității

de management al Programului „Electrificare 2007—2009”,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Direcția generală pentru comunități locale, zone

asistate, ajutor de stat și parteneriat cu structurile asociative

din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative

urmărește punerea în aplicare a prevederilor prezentului

ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

p. Ministrul internelor și reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

București, 6 februarie 2008. 

Nr. 399. 

ANEXĂ

R E G U L A M E N T U L  

de funcționare al Unității de management al Programului „Electrificare 2007—2009” 

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește cadrul legal pentru

funcționarea Unității de management al Programului

„Electrificare 2007—2009”, denumită în continuare U.M.P.

„Electrificare 2007—2009”.

Art. 2. — (1) U.M.P. „Electrificare 2007—2009” se

organizează și funcționează în scopul  implementării și

monitorizării Programului „Electrificare 2007—2009”. 

(2) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, U.M.P. „Electrificare

2007—2009” colaborează cu autoritățile administrației publice,


