
HOTARARE nr. 759 din 11 iulie 2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
programele operationale
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 1 august 2007

    Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a
prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European
si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamen tului
nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare
Regionala, ale Regulamentului Consiliului nr. 1.084/2006 de instituire a Fondului de Coeziune,
ale Regulamentului nr. 1.081/2006 al Parlamentului European  si al Consiliului privind Fondul
Social European, ale Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru
implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 in care se stabilesc prevederile
generale cu privire la Fondul European de Dezvo ltare Regionala, Fondul Social European si
Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si ale
Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) n r. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 56 alin. (4) din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Obiectul prezentei hotarari il constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate prin programele
operationale, sub Obiectivul Convergenta.
    (2) Regulile stabilite in prezenta hotarare sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenta
comunitara, precum si din cofinantarea nationala a operatiunilor - din bugetul de stat, bugetul
local, alte surse publice si private.
    (3) Termenii program operational, ax a prioritara, autoritate de management, organism
intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operatiune, proiect generator de venituri au
intelesul prevazut in Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si in Regulamentul Comisiei nr.
1.828/2006.
    (4) In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) instrumente structurale (denumite in continuare fonduri) reprezinta asistenta financiara
nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru a l Uniunii Europene, prin
intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, denumit in continuare FEDR, Fondului
social european, denumit in continuare FSE, si Fondului de coeziune, denumit in continuare FC;
    b) contract de finantare reprezinta docu mentul juridic prin care se acorda asistenta financiara
nerambursabila aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr -un
program operational si care stabileste drepturile si obligatiile partilor;
    c) cheltuieli generale de administratie reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de
ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati din cadrul
operatiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse in aceasta categorie se elaboreaza  de fiecare
autoritate de management si se aproba prin ordin comun al ministrului coordonator al autoritatii
de management si al ministrului economiei si finantelor, potrivit art. 13;



    d) costuri directe eligibile reprezina costurile care pot fi atribui te unei anumite activitati
individuale din cadrul operatiunii si pentru care poate fi demonstrata legatura cu activitatea in
cauza.
    ART. 2
    (1) Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu
caracter general, fara a incalca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 si art. 5 alin. (2):
    a) sa fie efectiv platita de catre beneficiar, intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca
autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare;
   b) sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte

documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa
poata fi auditate si identificate;
    c) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare incheiat de catre autoritatea de
management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea
operatiunii, cu respectarea art. 54(5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/ 2006;
    d) sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.
    (2) In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87 din Tratatul
privind Uniunea Europeana, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca  o cheltuiala pentru a fi
eligibila, prevazute in prezenta hotarare, li se adauga si prevederile nationale si comunitare
specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura in care acestea sunt mai stricte decat prevederile
prezentei hotarari.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si b), cheltuielile din cadrul schemelor de
ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr.
1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie fi nanciara sunt eligibile in
conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si ale art. 43 -46
din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.
    ART. 3
    Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) si in conformita te cu prevederile art. 56
alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, contributia in natura poate fi
considerata cheltuiala eligibila, in conformitate cu prevederile art. 2, daca indeplineste si
urmatoarele conditii specifice:
    a) contributia este de natura terenului, cladirilor, echipamentelor, materialelor;
    b) contributia in natura sub formele prevazute la lit. a) este considerata contributie proprie a
beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contribut iei beneficiarului
stabilite prin contractul de finantare;

c) obiectul contributiei in natura sub formele prevazute la lit. a) nu trebuie sa fi fost achizitionat
prin intermediul unor finantari comunitare nerambursabile;
    d) in cazul terenului, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator
independent autorizat;
    e) in cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila
din rezultatul operatiunii;
    f) in cazul terenurilor si cladirilor, acestea trebuie sa fie libere de orice sarcini sau interdictii si
sa nu faca obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;

g) respecta prevederile art. 12 lit. e).
    ART. 4
    Prin exceptie de la prevederi le art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerata cheltuiala
eligibila daca respecta prevederile aplicabile de la art. 2 si indeplineste urmatoarele conditii
specifice:
    a) bunul amortizabil nu a fost achizitionat prin intermediul unor finantari  comunitare
nerambursabile;
    b) amortizarea este calculata in conformitate cu prevederile legale in vigoare;



    c) amortizarea este eligibila exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii, conform
prevederilor contractului de finantare;
    d) costul de achizitie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuiala eligibila si
respecta prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului;
    e) valoarea amortizarii poate fi evaluata si  auditata.
    ART. 5
    (1) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile daca respecta prevederile art. 2 si daca
sunt alocate proportional operatiunii, in conformitate cu metoda elaborata de autoritatea de
management si prevazuta in contractul de finantare.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul granturilor finantate din FSE, cheltuielile
generale de administratie declarate in mod forfetar sunt eligibile daca se bazeaza pe costuri reale
si in procent de pana la 20% din costu rile directe eligibile ale operatiunii.
    ART. 6
    (1) Costul achizitiei de teren fara constructii este eligibil in limita a 10% din totalul
cheltuielilor eligibile ale operatiunii, daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si urmatoarele
conditii specifice:
    a) costul de achizitie al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care
confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata;
    b) operatiunea nu beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se ap lica
prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale
art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotarare.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procen tul de eligibilitate poate fi mai mare in cazuri
exceptionale si justificate, pentru operatiunile de protectie a mediului care beneficiaza de
finantare din FEDR, daca:

a) achizitia de teren a fost facuta in conformitate cu decizia autoritatii de manage ment, asa cum
este prevazut in contractul de finantare;
    b) achizitia este facuta de catre sau in numele unei institutii publice;
    c) terenul este utilizat pentru destinatia stabilita, pe perioada din contractul de finantare.
    (3) In cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii
terenului, in scopul atingerii obiectivelor operatiunii, cheltuiala cu achizitia cladirii, pentru a fi
eligibila, trebuie sa indeplineasca prevederile alin. (1) si, dupa caz, prevederi le alin. (2).
    ART. 7
    Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afla constructia, este
eligibil daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si ale art. 6 alin. (3), precum si urmatoarele conditii
specifice:
    a) operatiunea nu beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se aplica
prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale
art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotarare;
    b) imobilul nu a beneficiat de finantari comunitare nerambursabile in ultimii 10 ani pentru
constructie sau reabilitare;
    c) costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care
confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta conditiile
tehnice prevazute in legislatia nationala.
    ART. 8
    Cheltuielile pentru locuinte sunt eligibile numai pentru operatiunile care beneficiaza de
finantare din FEDR, cu respectarea prevederilor art. 2 din prezenta hotarare, ale art. 7 alin. (2) din
Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 47 din
Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.
    ART. 9



    (1) Cheltuielile realizate de catre beneficiar care intervin in proiectarea, monitorizarea si
managementul operatiunii sunt eligibile daca indeplinesc prevederile art. 2 si se pot incadra in
una dintre urmatoarele categorii:
    a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei  nationale, in vederea obtinerii de avize,
acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din
aplicarea legislatiei comunitare specifica instrumentelor structurale;
    b) sunt aferente unor studii si/sau  analize solicitate de autoritatea de management sau de
organismul intermediar, in numele si pentru autoritatea de management, in scopul acordarii
asistentei financiare nerambursabile;

c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitati le eligibile ale operatiunii;
    d) sunt efectuate pentru managementul si/sau monitorizarea operatiunii pe parcursul perioadei
de implementare, aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei
lucrarii.
    (2) In cazul contractarii managementului proiectului, contractorul trebuie sa furnizeze
organelor de audit si control toate informatiile necesare legate de activitatile subcontractate.
    ART. 10
    (1) In cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se  calculeaza de
autoritatea de management in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul
Consiliului nr. 1.083/2006.
    (2) In cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi
calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursarii sumelor deduse
sau returnate bugetului Uniunii Europene de catre Autoritatea de certificare si plata, conform
prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.

ART. 11
    In cazul leasingului financiar, astfel cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 51/1997
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 90/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile
utilizatorului de leasing sunt eligibile daca respecta prevederile art. 2 si urmatoarele conditii
specifice:
    a) obiectul contractului de leasing respecta prevederile din contractul de finantare;
    b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;
    c) ratele de leasing platite de utilizator sunt aferente contractului de leasing si sunt justificate de
documente contabile;
    d) valoarea maxima eligibila nu depaseste valoarea de piata a bunului care face obiectul
contractului de leasing;
    e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii.
    ART. 12
    Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) taxa pe valoarea adaugata;
    b) dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
    c) cheltuielile colaterale care intervin intr -un contract de leasing;
    d) dezafectarea centralelor nucleare;
    e) achizitia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructura, teren si alte imobile, pentru
operatiunile care beneficiaza de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor in care se aplica
prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale
art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13  din prezenta hotarare;
    f) cheltuielile pentru locuinte, pentru operatiunile care beneficiaza de finantare din FSE si FC;
    g) achizitia de echipamente second -hand;
    h) amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
    i) costurile pentru operarea  obiectivelor de investitii.
    ART. 13



    (1) In conformitate cu prevederile prezentei hotarari, autoritatile de management stabilesc liste
cu cheltuielile eligibile, avand in vedere continutul programului operational gestionat si
prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 7 alin. (3) si art.
8 din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 3 alin.
(7) si art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006.
    (2) Listele prevazute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului coordonator al
autoritatii de management si al ministrului economiei si finantelor.
    (3) Autoritatea de management poate stabili reguli mai stricte decat prevederile prezentei
hotarari, prin ordin comun, potrivit alin. (2).
    (4) In vederea verificarii si confirmarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei
operatiuni, autoritatea de management stabileste proceduri specifice.

                 PRIM-MINISTRU
        CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

            Ministrul economiei si finantelor,
                  Varujan Vosganian

                  Ministrul dezvoltarii,
            lucrarilor publice si locuintelor,
                     Laszlo Borbely

                    Ministrul internelor
                 si reformei administrative,

Cristian David

           Departamentul pentru Afaceri Europene,
 Adrian Ciocanea,

                   secretar de stat
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