Sprijinul poate fi acordat pentru creşterea producţiei şi/sau modernizarea întreprinderilor
existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiţia
ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic naţional multianual pentru dezvoltarea
acvaculturii menţionat la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, postat pe site-ul
www.ampeste.ro.
În cazul în care operaţiunile constau în investiţii în echipamente sau infrastructură prin care
se asigură îndeplinirea cerinţelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau
bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin până la data la care
aceste cerinţe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.
Sprijinul nu se acordă creşterii de organisme modificate genetic.
Sprijinul nu se acordă operaţiunilor care vizează:
- transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;
- repopularea directă, cu excepţia cazului în care această operaţiune este prevăzută în mod explicit
de un act juridic al Uniunii ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale.
În cadrul măsurii sunt obligatorii:
activitățile de informare și publicitate;
activitatea de auditare a proiectului.

3.4 Cheltuieli eligibile
Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea
obiectivelor și indicatorilor din cadrul Cererii de Finantare. Cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional
pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de HG nr. 347/2016, iar
detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale nr.816/2016.
CONFORM art. 4 alin (1) din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL
DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor
(1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu
caracter general:
a)să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie
2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost încheiată în mod
fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare
în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 la Autoritatea de
Management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar,
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conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului;
b)să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului
în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează
obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea
cheltuielii
efectuate,
pe
baza
cărora
cheltuielile
să
poată
fi
verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi
c) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
d)să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM şi beneficiar;
e)să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile.
f)să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului

CONFORM art. 5 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE
IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), contribuţia în natură este considerată
eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(2) în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014—2020 sunt acceptate
ca şi contribuţie în natură echipamente, instalaţii şi utilaje, terenuri, clădiri şi imobile.
(3) Contribuţia în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească
cumulativ şi următoarele condiţii:
a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit de către beneficiar din alte
surse de finanţare decât cele nerambursabile publice;
b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea
operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul
solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii
de finanţare;
c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată de implementarea operaţiunii;
d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul
operaţiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuţiei în
natură nu poate depăşi limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
CONFORM art. 10 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE
IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
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1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul
operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.
(3) Instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la
data publicării prezentei hotărâri.
În conformitate cu OM nr.816/2016 sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Obținerea și amenajarea terenului, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4, art. 8
capitolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Asigurarea utilităților necesare, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4, art. 8 capitolul
1 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
3. Proiectare și asistență tehnică, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4, art. 8 capitolul
1 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
precum și cheltuielile cu serviciile de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de
finanțare;
4. Investiția de baza, inclusiv cheltuieli pentru achiziția de construcții, astfel cum sunt
prevăzute în Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum prevede la art. 13 din Hotărârea
Guvernului nr. 347/2016;
7. Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.4
art.8, capitolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultură;
9. Cheltuieli pentru modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură prin investiţii
pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de
pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere;
10. Cheltuieli cu achiziția de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să
prevină depunerea mâlului;
11. Cheltuieli cu achiziția de unelte de pescuit;
12. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni pentru furajare, recoltarea și transportul
peștelui;
13. Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente și instalații pentru producerea
furajelor;
14. Cheltuieli pentru construirea și dotarea de microunităţi de procesare cu condiţia ca
materia primă să provină din producţie proprie;
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15. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin
pescăresc) direct către consumatorii finali;
16. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacităţi de depozitare a peştelui şi a
subproduselor din peşte, prin investiții noi sau adaptarea/modernizarea unor clădiri
existente;
17. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor
de acvacultură;
18. Cheltuieli pentru construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;
19. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva
animalelor sălbatice de pradă;
20. Cheltuieli cu amenajarea de standuri și pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;
21. Cheltuieli cu achiziția de ambarcațiuni cu destinație recreativă;
22. Cheltuieli pentru investiții necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcațiuni;
23. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescăresc pe raza orașului sau comunei unde se
află unitatea de acvacultură:
a) cheltuieli pentru investiții noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;
c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice restaurantelor.
24. Cheltuieli pentru amenajarea spațiilor de cazare în interiorul fermei, în legătură cu
pescuitul recreativ-sportiv:
a) cheltuieli pentru investiții noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente;
c) cheltuieli cu achiziția de dotări specifice spațiilor de cazare.
25. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare și de promovare a turismului pentru
pescuitul recreativ-sportiv;
26. Cheltuieli cu amenajarea unor spații pentru activități educaționale;
27. Cheltuieli necesare desfășurării de activități educative care privesc pescuitul;
28. Cheltuieli necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit;
29. Cheltuieli pentru construirea de observatoare în vederea studierii păsărilor acvatice;
30. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu,
peştelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii
prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură;
31. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
32. Cheltuieli pentru achiziţionarea de maşini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) şi
echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul
fermei de acvacultură;
33. Cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente pentru menținerea și
monitorizarea în condiții optime a biomediului acvatic;
34. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și instalații pentru colectarea și gestionarea
deșeurilor din unitățile de acvacultură;
35. Cheltuieli privind achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare;
36. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiţiilor pentru perioada de implementare
(execuţie) a proiectului;
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37. Cheltuieli pentru investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
(solară, eoliană, biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în
cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar
energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din
totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Totodată sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1.
2.
3.
4.

Cheltuieli cu auditarea proiectului;
Cheltuieli cu informarea și publicitatea;
Cheltuieli privind taxele;
Cheltuielile bancare de deschidere și de administrare a conturilor, astfel cum sunt
prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;
Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.

5.

Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui
apel sunt detaliate astfel:

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului (Cheltuieli cu achiziția terenului
este eligibilă în cuantum de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv
15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi
industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii).

Pentru cheltuielile menționate în cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile Art.
7 din HG nr. 347/2016.
Art.7
(1)Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în
cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin
clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit art. 69 alin. (3) lit. b) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
(2)Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaţia stabilită în cadrul operațiunii
finanțate, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de finanţare. În caz contrar, beneficiarul
este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
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(3)În cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a
terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului,
dacă respectă prevederile alin. (1) şi alin. (2).

În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:
- Obținerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri
- Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care
constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri
reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv
cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază).
- Amenajări pentru protecția mediului și/sau aducerea la starea inițială
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare
spaţii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz.

2. Asigurarea utilităților necesare obiectivului
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de
investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie,
precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
În cadrul acestui capitol se cuprind:
- Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul
de investiţie);
- Obtinere avize, acorduri și autorizații, respectiv:
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului
în cartea funciară;
f) obţinerea acordului de mediu;
g) obţinerea avizului P.S.I.;
h) alte avize, acorduri şi autorizaţii.
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- Proiectare și inginerie: cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, pentru
plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă
energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau
la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii
urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru
lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective
începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. Pentru
lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a
modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
- Organizarea procedurilor de achiziție: cheltuielile aferente organizării şi derulării
procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de
atribuire şi multiplicării acesteia, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a
contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile
de achiziţie publică;
- Consultanță: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.;
b) plata serviciilor de consultanță pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare;
c) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau
administrarea contractului de execuţie.
- Asistență tehnică: Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care
aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform
prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
CONFORM ART.13 DIN HG. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE
IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
1. Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea
totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede construcţii-montaj sau 5% din
valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.

4. Cheltuieli pentru investiția de bază
- Construcţii și instalații
Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de
investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii
electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire,
ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia
obiectivului.
Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de
către proiectant.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect, conform
anexa 4 din HG nr.28/2008.
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Totodată, se pot efectua și achiziții de construcții.
CONFORM Art.8 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE
IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
Costul de achiziţie al construcţiilor, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv
terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art.
4 şi următoarele condiţii specifice:
a)construcţia nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul unei finanţări nerambursabile
publice în ultimii 5 ani;
b)construcţia este strict necesară implementării operaţiunii;
c)se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operaţiunii că
preţul/costul de achiziţie al construcţiilor, inclusiv terenul pe care se află construcţia, nu
depăşeşte valoarea de piaţă;
d)construcţiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea
operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul
beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii
cererii de finanţare.

Costul de achiziţie al construcţiilor este eligibil în limita a 50% din totalul cheltuielilor
eligibile ale operațiunii.

- Montaj utilaje tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în
instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se
desfăşoară pe obiecte de construcţie.
- Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice,
precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de
construcţie.
- Utilaje fără montaj și echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită
montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se
desfăşoară pe obiecte de construcţie.
- Dotări
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria
mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc,
dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
-

Active necorporale
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Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la
brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
5. Cheltuieli cu organizarea de şantier
- Lucrări de construcţii
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Se cuprind cheltuielile aferente
construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori,
grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale,
reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces – auto- și căi ferate, branşamente/racorduri la
utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ,
de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.
- Cheltuieli conexe organizării şantierului
Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor
de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea
temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie
electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de
asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de
salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului
public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de
execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza
şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.
6. Comisioane, cote, taxe
Se cuprind, după caz: Cheltuieri bancare de deschidere şi de administrare, cota aferentă
Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru
controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din
sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de
construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii.
CONFORM art. 11 HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE
IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
(1)Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în
care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi
separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare.
(2)Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.
(3)Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul
special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare, sunt eligibile în situaţia în
care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, potrivit legislaţiei naţionale sau a Uniunii
Europene.
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7. Cheltuieli diverse și neprevăzute
a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi
complexitatea lucrărilor.
b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor capitale, extinderilor,
transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente,
se aplică un procent de până la 10%.
c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile
aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de
acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie
de natura şi complexitatea lucrărilor.
d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de
soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul
derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din
cauze independente de autoritatea contractantă.
8. Cheltuieli cu amortizarea
Conform Art. 6 din HG NR. 347/2016,
Prin excepție de la prevederile Art. 4, Alin. (1), lit a, amortizarea este considerată
cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la Art. 4 și pe cele
ale Art. 69, alin.2 din Regulamentul UE 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului.
În situația activelor care fac obiectul investiției de bază, dacă acestea au o durată de
funcționare mai mare decât durata proiectului sunt eligibile doar costurile de
amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general
acceptate.
Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul învestiției
de bază, astfel:
activele aduse ca aport în natură;
alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care
nu sunt aduse în aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit
granturile publice.
Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului,
calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
9. Cheltuieli cu leasing-ul
CONFORM Art.9 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE
IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M. PRIN POPAM 2014-2020
În cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile în situația în care sunt
îndeplinite cumulativ prevederile Art.4 și următoarele condiții specifice:
a)beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de
leasing;
b)ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt
justificate cu documente contabile;
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c)în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată
nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;
d)sunt respectate prevederile art. 10;
e)beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul
leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi de către
autoritatea de management în cadrul contractului de finanţare.

10. Cheltuieli privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către
angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii,
respectiv un manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de
beneficiar în cadrul și exclusiv pe durata implementării operațiunii.
CONFORM Art.13, alin. 2 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI
GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de angajator și
angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii, respectiv un
manager de proiect, un contabil și un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul și
exclusiv pe durata implementării operațiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în
mod real și definitiv suportate de către beneficiar, în limita:
a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede
constucţii-montaj;
b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu
prevede constucţii-montaj.

11. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
12. Cheltuieli cu informarea și publicitatea;
13. Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste și predare la beneficiar

-

Pregatirea personalului de exploatare;
Probe tehnologice si teste

14. Contribuție în natură
- Contribuția proprie aferentă terenului;
- Contribuia proprie pentru investiția de bază
15. Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 (active
necorporale)
Conform Art. 4, alin.2 (2) și (3) din HG nr. 347/2016
(2) Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a
maximum 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări şi/sau antrepriză.
(3) Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim
40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii
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CHELTUIELI NEELIGIBILE
CONFORM Art.12 și Art. 16 din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI
GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN F.E.P.A.M.
PRIN POPAM 2014-2020
Art.12 Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile
pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
Art.16
a)cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la
art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului;
b)cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului;
c)cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al
Parlamentului European şi al Consiliului;
d)amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
e)cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin
Ghidul solicitantului;
f)cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
g)costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;

Cheltuielile cu achiziția construcțiilor, care depășesc limita a 50% din totalul
cheltuielilor sunt neeligibile.

4. CEREREA DE FINANȚARE
În această secțiune regăsiți informații despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de
finanțare și documentele ce trebuie atașate cererii de finanțare.

4.1. Întocmirea cererii de finanțare
Cererea de finanțare se va completa urmărind "Instrucțiunile de completare a cererii de
finanțare", Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți
găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduriue.ro/mysmis#manuale

4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare
Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente scanate ce se vor atașate
cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS a Cererii de finanțare:
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