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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.703 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 20 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 125 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor 

publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare 

Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului 

apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 95 din 7 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al 

Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei 

din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului 

Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare 

Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului 

apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, se completează după 

cum urmează: 

    - La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

    "(3) Următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile dacă sunt efectiv plătite de către 

beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după data finalizării implementării proiectelor, 

dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 
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    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

 

 

Procesat de AZ 

C.J. DA 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.704 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 19 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 126 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al 

ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie 

"Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi 

regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de 

cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 108 din 10 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul 

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al 

Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de 

cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 
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(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere 

în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul 

celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 

2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la 

data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 7, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "k) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 

exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

 

 

Procesat de LM 
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C.J. DA 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.705 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 18 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 127 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în 

cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea sistemelor comune de 

management pentru protecţia mediului" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de 

proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 108 din 10 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 

1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul 

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al 

Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de 

cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru 

protecţia mediului" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru 

Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la 

data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 
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    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 7, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "m) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 

exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

 

 

Procesat de LM 

C.J. DA 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.706 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 17 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 128 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei 

prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de 

informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea 

apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 108 din 10 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 

al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 
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1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei 

din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de 

cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi 

comunicaţii în zona transfrontalieră" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de 

proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la 

data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 7, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "j) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 

exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 
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Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

 

 

Procesat de LM 

C.J. DA 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.707 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 16 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 129 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în 

cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea facilităţilor de 

transport transfrontalier terestru şi fluvial" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de 

proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 108 din 10 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al 

Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei 

din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de 

cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 
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    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier 

terestru şi fluvial" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul 

de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:  

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni de la 

data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 7, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "k) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 

exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

 

 

Procesat de LM 

C.J. DA 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.708 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 15 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 130 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al 

ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie 
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"Cooperarea people to people" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte 

pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 95 din 7 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al 

Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei 

din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de 

cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea people to people" pentru 

proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare 

transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după 

data finalizării implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "h) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 
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exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

 

 

Procesat de AZ 

C.J. DA 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.709 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 14 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 131 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al 

ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în 

cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în 

domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor" pentru 

proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare 

transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 103 din 8 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al 

Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei 

din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de 

cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, 
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    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării 

resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor" pentru proiecte finanţate în 

cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-

Bulgaria 2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 

2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după 

data de finalizare a implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de 

finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "h) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 

exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, 

Elena Gabriela Udrea 

 

Ministrul afacerilor europene, 

Leonard Orban 

 

Ministrul finanţelor publice, 

Gheorghe Ialomiţianu 

_____________ 

 

javascript:OpenDocumentView(156824,%202824437);
javascript:OpenDocumentView(164160,%202994647);
javascript:OpenDocumentView(147115,%202663138);
javascript:OpenDocumentView(132909,%202407585);


 12 

 

 

Procesat de AZ 

C.J. DA 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Nr. 2.710 din 26 octombrie 2011 

Ministerul Afacerilor Europene Nr. 13 din 4 ianuarie 2012 

Ministerul Finanţelor Publice Nr. 132 din 2 februarie 2012 

 

ORDIN 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în 

cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a 

serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de 

răspuns în situaţii de urgenţă" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte 

pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 103 din 8 februarie 2012 

 

    Având în vedere prevederile art. 172 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 

23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al 

Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 şi 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49 - 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei 

din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 

1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului 

operaţional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, 

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. 

(1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi ministrul finanţelor 

publice emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 

922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 

"Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a 

preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de 

urgenţă" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de 

cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 901 din 23 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 
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    "(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. c), următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate 

eligibile dacă sunt efectiv plătite de către beneficiar sau de partenerii acestuia în termen de 3 luni după 

data de finalizare a implementării proiectelor, dar nu mai târziu de data finalizării contractului de 

finanţare: 

    a) achiziţionarea serviciilor de audit independent pentru proiectele pentru care finanţările 

nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro; 

    b) cheltuieli legate de elaborarea cererii finale de rambursare; 

    c) cheltuieli legate de elaborarea raportului final privind implementarea proiectului; 

    d) cheltuielile de administraţie şi pentru managementul proiectului pe care le implică desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la lit. a) - c); 

    e) comisioanele bancare pentru tranzacţiile financiare transnaţionale." 

    2. La articolul 7, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "l) cheltuieli de administraţie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei 

activităţi de bază a proiectului, în concordanţă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate 

pentru închirierea sediului, plata combustibilului, atunci când acesta este utilizat pentru realizarea 

exclusivă a obiectivului contractului de finanţare, plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, 

apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet, 

consumabile şi rechizite; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de 

întreţinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele 

cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare 

probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect." 

    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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