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Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 2 mai 2017
M.Of.Nr.401 din 26 mai 2016

ORDIN Nr.816
privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile
pentru operatiunile finantate, inclusiv cheltuielile de personal
ale Autoritatii de management, in cadrul Programului
operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

Avand in vedere Referatul Directiei generale pentru pescuit - Autoritatea de
management pentru POPAM nr. 322.785 din 17 mai 2016,
in temeiul prevederilor:
– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul
european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.083/2006 al Consiliului;
– Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.
1.198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr.
1.255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;
– Hotararii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de
implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si
Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 20142020;
– Hotararii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile
ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aproba Lista detaliata a cheltuielilor eligibile pentru
operatiunile finantate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de
management in cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime
2014-2020, denumit in continuare POPAM, prevazute in anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
(2) Cheltuielile efectuate in cadrul operatiunilor finantate din POPAM si
mentionate la alin. (1) trebuie sa respecte dispozitiile Hotararii Guvernului nr.
347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor
cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul
operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020, Regulamentului (UE) nr.
1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si
de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al
Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006,
(CE) nr. 1.198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE)
nr. 1.255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului si ale Regulamentului
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(UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si
de abrogare a Regulamentului CE, Euratom nr. 1.605/ 2002 al Consiliului.
(3) Primele si compensatiile calculate conform dispozitiilor cap. 4 din Programul
operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 sunt eligibile.
(4) In cazul operatiunilor generatoare de venituri nete se aplica urmatoarele
reguli:
1. Cheltuielile sunt eligibile daca respecta prevederile art. 61 si art. 65 alin.
(8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului.
2. In cazul operatiunilor generatoare de venituri nete pentru care cheltuielile
eligibile nu au putut fi calculate conform prevederilor pct. 1, beneficiarul are
obligatia returnarii sumelor calculate de Autoritatea de management conform
prevederilor art. 61 alin. (6) si (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului.
3. In cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la pct.
2, Autoritatea de management recupereaza sumele, cu aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. In determinarea veniturilor nete, beneficiarul va utiliza, atat in cursul
implementarii operatiunii, cat si ulterior finalizarii ei, doar veniturile si
cheltuielile, astfel cum sunt prevazute la art. 61 alin. (1) si la art. 65 alin. (8)
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.
Modificat de art.I pct.1 din OAP 106/2017
La articolul 1 alineatul (4), completat de art.I pct.1 din OAP 924/2016
Art. 2. - Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor
eligibile mentionate la alin. (1) trebuie sa fie in conformitate cu prevederile
legislatiei nationale si ale Uniunii Europene in vigoare privind achizitiile, precum
si cu instructiunile de achizitii elaborate de catre Autoritatea de management.
Art. 3. - Pentru cheltuielile cu transportul, diurna si cazarea se aplica
urmatoarele reguli:
1. In cazul personalului autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de
finantarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna si cazarea pe perioada
delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul
localitatii, in interesul serviciului, se stabilesc potrivit Hotararii Guvernului
nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum
si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
2. In cazul personalului autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de
finantarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna si cazarea pe perioada
delegarii si detasarii externe in interesul serviciului se stabilesc potrivit
Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale
personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. In cazul celorlalte categorii de personal implicate in implementarea
operatiunilor:
3.1. Reguli privind transportul:
a) avionul, pe orice distanta, clasa economica;
b) trenul, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km si dupa
tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km, utilizarea vagonului de dormit
numai in cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte pe distante de peste 300 km;
c) navele de calatori, dupa tariful clasei I;
d) mijloacele de transport in comun, dupa tarifele stabilite pentru acele
mijloace;
e) mijloacele de transport auto, costul real al combustibilului in limita unui
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consum maxim de 7,5 l/100 km;
f) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza,
precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj intra in cheltuielile de
transport care se deconteaza;
g) sunt eligibile si:
(i) transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la
aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta
localitate;
(ii) transportul efectuat in localitatea unde se executa delegarea, cu
mijloacele de transport in comun, dus-intors, pe distanta dintre gara, aerogara,
autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare;
(iii) transportul pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii;
(iv) taxele pentru trecerea podurilor;
(v) taxele de traversare cu bacul;
(vi) taxele de aeroport, gara, autogara sau port, parcare;
(vii) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de
dispozitiile legale in vigoare.
3.2. Reguli privind diurna:
a) numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare se
calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de
transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, consideranduse fiecare 24 de ore cate o zi de delegare;
b) pentru delegarea cu durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in
cazul delegarii de mai multe zile, diurna se acorda numai daca durata delegarii este
de cel putin 12 ore;
c) maxime de referinta: valoarea prevazuta de legislatia nationala in vigoare
pentru sectorul public.
3.3. Reguli privind cazarea:
a) cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire
turistice, incadrate cu maximum 3 stele. In structurile de primire turistice se
includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanta,
pensiuni, popasuri turistice, spatii de campare organizate in gospodariile
populatiei destinate prin constructie cazarii;
b) in cazul in care cazarea s-a facut intr-o structura de primire turistica de
confort superior celei de 3 stele, se deconteaza numai 50% din tariful de cazare
perceput;
c) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteaza se iau in considerare
taxa de parcare hoteliera, taxa de statiune si alte taxe prevazute de dispozitiile
legale in vigoare;
d) in situatia in care in costul cazarii este inclus si micul dejun, se
deconteaza si contravaloarea acestuia;
e) in situatia in care personalul aflat in delegare nu se cazeaza in unitati de
cazare specializate, cheltuielile de cazare se compenseaza prin plata, pentru
fiecare noapte, a sumei de 45 lei.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniela Giurca,
secretar de stat
Bucuresti, 24 mai 2016.
Nr. 816.

ANEXA
LISTA
detaliata a cheltuielilor eligibile pentru operatiunile finantate,
inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de management,
in cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
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I. Cheltuieli comune tuturor masurilor finantate in cadrul Programului
operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului
2. Cheltuieli cu informarea si publicitatea
3. Cheltuieli privind taxele, altele decat cele prevazute la cap. I sectiunea a 5-a
pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Modificat de art.I pct.2 din OAP 106/2017
4. Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor, astfel cum
sunt prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016
5. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014
6. Cheltuielile cu transportul, diurna si cazarea
7. Cheltuieli aferente garantiilor emise de o institutie bancara sau nebancara,
astfel cum sunt prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016
Completat de art.I pct.3 din OAP 106/2017
II. Cheltuieli comune masurilor de investitii finantate in cadrul Programului
operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, conform cap. I sectiunea
1 din anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu exceptia cheltuielilor pentru plata concesiunii
(redeventei) pe durata realizarii lucrarilor, exproprieri si despagubiri, schimbarea
regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul
agricol, cheltuieli de aceeasi natura, devieri de cursuri de apa, stramutari de
localitati, stramutari de monumente istorice, descarcari de sarcina arheologica sau,
dupa caz, protejare in timpul executiei obiectivului de investitii (in cazul
executarii unor lucrari pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice
sau din Repertoriul arheologic national), reintroducerea in circuitul agricol a
suprafetelor scoase temporar din uz, relocarea/protectia utilitatilor (devieri
retele de utilitati din amplasament)
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii,
conform cap. I sectiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cheltuielilor pentru cai
ferate industriale
3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, conform cap. I sectiunea a
3-a din anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cheltuielile cu serviciile de consultanta pentru
intocmirea dosarului cererii de finantare, cu exceptia cheltuielilor pentru avizul
de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu
4. Cheltuieli pentru investitia de baza, conform cap. I sectiunea a 4-a din anexa
nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare
5. Alte cheltuieli, conform cap. I sectiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotararea
Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia
cheltuielilor pentru comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, conform cap. I sectiunea a 6-a
din anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare
7. Cheltuielile cu amortizarea si leasingul, astfel cum sunt prevazute la art. 6
si 9 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016
8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevazute la art. 13 din
Hotararea Guvernului nr. 347/2016“.
Modificat de art.I pct.4 din OAP 106/2017
II1. Cheltuieli comune masurilor, altele decat cele de investitii, finantate in
cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
Cheltuieli aferente managementului de proiect
1. Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect - se includ
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cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contributiile suportate
de catre angajator si angajat pentru personalul din cadrul echipei de management al
proiectului, efectuate de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata implementarii
operatiunii; constituie cheltuieli eligibile daca acestea sunt in mod real si
definitiv suportate de catre beneficiar.
2. Cheltuieli cu servicii de management de proiect.
Completat de art.I pct.3 din OAP 924/2016
III. Cheltuielile eligibile specifice fiecarei masuri finantate in cadrul
Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
A. Masura I.1. Inovare
1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor produse si echipamente noi sau
substantial imbunatatite
2. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor procese si tehnici noi sau
imbunatatite
3. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor sisteme de gestionare si
organizare noi sau imbunatatite, inclusiv la nivelul prelucrarii si al
comercializarii
4. Cheltuieli cu experti
5. Cheltuieli cu transportul, diurna si cazarea conform art. 3 din ordin
6. Cheltuieli cu achizitia de echipamente, bunuri si servicii:
a) mobilier, calculatoare si alte echipamente;
b) piese de schimb/echipamente pentru masini, unelte;
c) publicatii.
7. Cheltuieli cu inchiriere de autoturisme, ambarcatiuni, autolaboratoare
8. Cheltuieli administrative si de functionare aferente proiectului:
a) costuri de comunicatii (telefon, fax, internet, posta) direct legate de
proiect;
b) consumabile (rechizite) direct legate de activitatile proiectului;
c) chirie si utilitati pentru locatia proiectului.
9. Cheltuieli cu servicii externalizate:
a) studii, cercetari;
b) costuri pentru conferinte/seminare;
c) cheltuieli cu testarea experimentala.
10. Cheltuieli cu achizitia de active necorporale.
Completat de art.I pct.1 din OAP 976/2016
B. Masura I.2. Servicii de consiliere
1. Cheltuieli cu servicii de consiliere care evalueaza viabilitatea proiectelor
potential eligibile pentru sprijin in temeiul titlului V cap. I din Regulamentul
(UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului.
2. Cheltuieli cu elaborarea de studii de fezabilitate care evalueaza viabilitatea
proiectelor potential eligibile pentru sprijin in temeiul titlului V cap. I din
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului.
3. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanta profesionala cu privire la
sustenabilitatea mediului, avand ca obiect limitarea si, acolo unde este posibil,
eliminarea impactului negativ al activitatilor de pescuit asupra ecosistemelor
marin, terestru si de apa dulce.
4. Cheltuieli cu furnizarea de servicii de consultanta profesionala cu privire la
strategiile de afaceri si de marketing.
Modificat de art.I pct.2 din OAP 976/2016
C. Masura I.6. Diversificarea veniturilor si noi forme de venituri
1. Cheltuieli pentru investitii la bord:
a) cheltuieli pentru investitii necesare realizarii activitatilor de agrement la
bordul ambarcatiunii de pescuit comercial;
b) cheltuieli pentru investitii necesare realizarii activitatilor de pescuit
recreativ-sportiv la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial.
2. Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:
a) cheltuieli pentru investitii necesare turismului pentru pescuitul recreativsportiv pe pontoane;
b) cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa;
c) cheltuieli pentru investitii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe
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ambarcatiuni;
d) cheltuieli pentru investitii necesare realizarii unor centre de pescuit
recreativ-sportiv.
e)cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu functiuni de
cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.
Completat de art.I pct.5 din OAP 106/2017
3. Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescaresc:
a) cheltuieli pentru investitii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice restaurantelor.
4. Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului:
a) cheltuieli pentru investitii ce vizeaza colectarea de deseuri marine sau
deseuri pe ape interioare;
b) cheltuieli pentru investitii ce vizeaza prelucrarea si comercializarea
deseurilor marine sau a deseurilor de apele interioare colectate;
c) cheltuieli pentru investitii ce vizeaza servicii de intretinere si igienizare
a plajelor si a zonelor de agrement.
5. Cheltuieli pentru activitati educationale care privesc pescuitul:
a) cheltuieli pentru investitii necesare desfasurarii de activitati educative
care privesc pescuitul;
b) cheltuieli pentru investitii necesare realizarii de tabere tematice pentru
copii in zonele de pescuit.
D. Masura I.15. Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin si
adaptarea pescuitului la protectia speciilor
1. Cheltuieli cu echipamente care imbunatatesc selectivitatea uneltelor de
pescuit in functie de dimensiuni sau specii
2. Cheltuieli cu investitii la bord necesare pentru evitarea si reducerea
capturilor nedorite de stocuri comerciale sau care manipuleaza capturi nedorite care
urmeaza sa fie debarcate, in conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr.
1.380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
politica comuna in domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1.954/2003 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor
(CE) nr. 2.371/2002 si (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului si a Deciziei 2004/585/CE a
Consiliului
3. Cheltuieli cu echipamente care limiteaza si, acolo unde este posibil, elimina
impactul fizic si biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului
marii
4. Cheltuieli cu echipamente care protejeaza uneltele si capturile impotriva
mamiferelor si a pasarilor protejate din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21
mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora
salbatica sau prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice, cu conditia sa nu fie
subminata selectivitatea evitarii provocarii de daune fizice animalelor de prada
5. Cheltuieli cu investitii la bordul navelor/ambarcatiunilor care limiteaza
impactul asupra pescuitului marin si contribuie la protejarea speciilor
6. Cheltuieli cu achizitia de unelte si echipamente de pescuit care limiteaza
impactul asupra pescuitului marin si contribuie la protejarea speciilor
E. Masura I.17. Protejarea si refacerea biodiversitatii marine - colectarea
uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine
1. Cheltuieli cu achizitia de echipamente/utilaje folosite pentru colectarea
deseurilor din mare, in special a uneltelor de pescuit pierdute sau abandonate
2. Cheltuieli pentru indepartarea uneltelor de pescuit pierdute din mare, in
special pentru combaterea pescuitului-fantoma
3. Achizitionarea si, daca este cazul, instalarea de echipamente la bord pentru
colectarea si depozitarea deseurilor
4. Cheltuieli cu crearea de programe de colectare a deseurilor pentru pescarii
participanti, inclusiv stimulente financiare
5. Cheltuieli cu achizitionarea si, daca este cazul, instalarea de echipamente in
cadrul unitatilor din porturile pescaresti pentru depozitarea si reciclarea
deseurilor
6. Cheltuieli cu campanii de comunicare, informare si sensibilizare in vederea
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incurajarii pescarilor si altor parti interesate sa participe la proiecte de
indepartare a uneltelor de pescuit pierdute
7. Cheltuieli cu formarea pentru pescari si agenti portuari
F. Masura I.21. Eficienta energetica si atenuarea schimbarilor climatice Inlocuirea sau modernizarea motoarelor
1. Cheltuieli pentru inlocuirea motoarelor principale sau auxiliare
2. Cheltuieli pentru modernizarea motoarelor principale sau auxiliare
G. Masura I.22. Valoarea adaugata, calitatea produselor si utilizarea capturilor
nedorite
1. Cheltuieli pentru investitii in infrastructura necesara cresterii valorii
propriilor capturi, aferente activitatilor de prelucrare, comercializare si vanzare
directa
2. Cheltuieli pentru investitii inovatoare la bord prin care creste calitatea
produselor pescaresti
H. Masura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si
adaposturi
1. Porturi de pescuit:
a) cheltuieli pentru dezvoltarea si modernizarea danelor specializate pentru
navele si/sau ambarcatiunile de pescuit;
b) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care faciliteaza
descarcarea/incarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul
procesului de descarcare/incarcare;
c) cheltuieli pentru modernizarea si extinderea cheiurilor;
d) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care asigura
aprovizionarea cu combustibil, energie, gheata si alimentarea cu apa;
e) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care fac
posibile mentinerea si depozitarea la rece a produselor de pescuit;
f) cheltuieli pentru realizarea de spatii de depozitare, altele decat cele pentru
depozitarea la rece;
g) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente pentru
intretinerea si repararea navelor si ambarcatiunilor de pescuit in cadrul portului;
h) cheltuieli pentru realizarea, achizitionarea si instalarea de echipamente
pentru depozitarea, tratarea si reciclarea deseurilor;
i) cheltuieli pentru reabilitarea si modernizarea dotarilor si utilitatilor
(utilaje, instalatii, retele de apa, electricitate, gaze, cai de acces);
j) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente si facilitati
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor si imbunatatirea conditiilor
de munca in porturile de pescuit.
2. Locurile de debarcare:
a) cheltuieli pentru modernizarea infrastructurii specifice locurilor de
debarcare;
b) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care faciliteaza
descarcarea/incarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul
procesului de descarcare/incarcare;
c) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care fac
posibila mentinerea si depozitarea la rece a produselor de pescuit;
d) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care asigura
aprovizionarea cu energie, gheata si alimentarea cu apa;
e) cheltuieli pentru realizarea de spatii de depozitare, altele decat cele pentru
depozitarea la rece;
f) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care asigura
producerea ghetii;
g) realizarea si achizitionarea de echipamente pentru operatiunile de manipulare;
h) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente si facilitati
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor si imbunatatirea conditiilor
de munca in porturile de pescuit;
i) cheltuieli pentru achizitionarea si, daca este cazul, instalarea de
echipamente in cadrul locurilor de debarcare pentru depozitarea si reciclarea
deseurilor.
j)cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a barcilor de pescari.
Completat de art.I pct.3 din OAP 976/2016
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3. Centre de licitatii:
a) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care fac
posibile mentinerea, prelucrarea si depozitarea la rece a produselor de pescuit;
b) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente care faciliteaza
incarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul procesului de
incarcare;
c) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente si facilitati
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor si imbunatatirea conditiilor
de munca in centrele de licitatii;
d) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente pentru
operatiunile de manipulare;
e) cheltuieli pentru crearea si amenajarea de facilitati pentru prima vanzare.
f)cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a barcilor de pescari.
Completat de art.I pct.4 din OAP 976/2016
4. Adaposturile pescaresti:
a) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adaposturi necesare
pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor;
b) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea de echipamente si facilitati
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor si imbunatatirea conditiilor
de viata in adaposturile pescaresti;
c) cheltuieli pentru realizarea de spatii de depozitare a ambarcatiunilor de
pescuit;
d) cheltuieli pentru realizarea de spatii de depozitare a uneltelor de pescuit;
e) cheltuieli pentru realizarea si achizitia de echipamente pentru intretinerea
si repararea ambarcatiunilor de pescuit in cadrul adaposturilor pescaresti;
f) cheltuieli pentru realizarea si achizitia de echipamente pentru intretinerea
si repararea uneltelor de pescuit in cadrul adaposturilor pescaresti;
g) cheltuieli pentru realizarea si achizitionarea materialelor igienico-sanitare
si a materialelor care faciliteaza servirea mesei in adaposturile pescaresti;
h) cheltuieli pentru realizarea de instalatii pentru alimentarea cu apa potabila,
instalatii sanitare si vestiare (trebuie prevazute pentru lucratori dusuri
corespunzatoare si in numar suficient, cabine de WC si chiuvete);
i) cheltuieli pentru achizitii de mijloace tehnice de radio-telefon.
j)cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a barcilor de pescari.
Completat de art.I pct.5 din OAP 976/2016
I. Masura II.1. Inovare
1. Cheltuieli pentru dezvoltarea de cunostinte tehnice, stiintifice sau
organizationale
2. Cheltuieli pentru dezvoltarea sau introducerea:
a) unor specii noi in acvacultura;
b) unor produse noi sau imbunatatite substantial, unor procese noi sau
imbunatatite;
c) unor sisteme de gestionare si organizare noi sau imbunatatite.
3. Cheltuieli cu experti
4. Cheltuieli cu transportul, diurna si cazarea conform art. 3 din ordin
5. Cheltuieli cu achizitia de echipamente, bunuri si servicii:
a) mobilier, calculatoare si alte echipamente;
b) piese de schimb/echipamente pentru masini, unelte;
c) publicatii.
6. Cheltuieli cu inchiriere de autoturisme, ambarcatiuni, autolaboratoare
7. Cheltuieli administrative si de functionare aferente proiectului:
a) costuri de comunicatii (telefon, fax, internet, posta) direct legate de
proiect;
b) consumabile (rechizite) direct legate de activitatile proiectului;
c) chirie si utilitati pentru locatia proiectului.
8. Cheltuieli cu servicii externalizate:
a) studii, cercetari;
b) costuri pentru conferinte/seminare;
c) cheltuieli cu testarea experimentala.
9. Cheltuieli cu achizitia de active necorporale.
Completat de art.I pct.6 din OAP 976/2016
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J. Masura II.2. Investitii productive in acvacultura
Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultura
2. Cheltuieli pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura
prin investitii pentru refacerea digurilor, refacerea si/sau imbunatatirea
circuitului de alimentare si/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor si
infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea si modernizarea
statiilor de reproducere
Modificat de art.I pct.6 din OAP 106/2017
3. Cheltuieli cu achizitia de echipamente pentru indepartarea malului sau menite
sa previna depunerea malului
4. Cheltuieli cu achizitia de unelte de pescuit
5. Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni pentru furajare, recoltarea si
transportul pestelui
6. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si instalatii pentru
producerea furajelor
7. Cheltuieli pentru realizarea de investitii specifice activitatii de procesare
a pestelui, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie
proprie.
Modificat de art.I pct.7 din OAP 106/2017
8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vanzare (magazin
pescaresc) direct catre consumatorii finali
9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capacitati de depozitare a pestelui
si a subproduselor din peste, prin investitii noi sau adaptarea/modernizarea unor
cladiri existente
10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice din
interiorul fermelor de acvacultura
11. Cheltuieli pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje
12. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele
impotriva animalelor salbatice de prada
13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri si pontoane pentru pescuitul recreativsportiv
14. Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa
15. Cheltuieli pentru investitii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe
ambarcatiuni
16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescaresc pe raza orasului sau
comunei unde se afla unitatea de acvacultura:
a) cheltuieli pentru investitii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice restaurantelor.
17. Cheltuieli pentru amenajarea spatiilor de cazare in interiorul fermei, in
legatura cu pescuitul recreativ-sportiv:
a) cheltuieli pentru investitii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
c) cheltuieli cu achizitia de dotari specifice spatiilor de cazare.
18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare si de promovare a
turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv
19. Cheltuieli cu amenajarea unor spatii pentru activitati educationale
20. Cheltuieli necesare desfasurarii de activitati educative care privesc
pescuitul
21. Cheltuieli necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zonele de
pescuit
22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare in vederea studierii pasarilor
acvatice
23. a) Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport, categoria N autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul marfurilor
conform Directivei 2007/46/CE, pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat,
al produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care
sa fie folosite pentru unitatea de acvacultura
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b)Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci
concepute si construite in principal pentru transportul marfurilor, conform
Directivei 2007/46/CE, care sa fie folosite pentru unitatea de acvacultura.
Modificat de art.I pct.8 din OAP 106/2017
24. Cheltuieli pentru achizitionarea de tehnologii noi si know-how
25. Cheltuieli pentru achizitionarea de masini, utilaje (inclusiv utilaje
agricole) si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor,
canalelor din cadrul fermei de acvacultura
26. Cheltuieli cu achizitionarea de utilaje si echipamente pentru mentinerea si
monitorizarea in conditii optime a biomediului acvatic
27. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si instalatii pentru colectarea
si gestionarea deseurilor din unitatile de acvacultura
28. Cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare
29. Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de
implementare (executie) a proiectului
30. Cheltuieli pentru investitii in producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile (solara, eoliana, biomasa, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura,
geotermala) in cadrul fermei, ca o componenta secundara in cadrul unui proiect de
investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu, nu mai
mult de 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
31. Cheltuieli pentru imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a
lucratorilor din domeniului acvaculturii
Modificat de art.I pct.9 din OAP 106/2017
32. Cheltuieli privind eficienta utilizarii resurselor, reducerea utilizarii
apei si a substantelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei,
astfel cum sunt prevazute la lit. K - masura II.3, in limita a maximum 40% din
valoarea totala eligibila a proiectului
Completat de art.I pct.10 din OAP 106/2017
K. Masura II.3. Investitii productive in acvacultura - eficienta utilizarii
resurselor, reducerea utilizarii apelor si a substantelor chimice, recirculare
sisteme de minimizare a utilizarii apei
1. Cheltuieli cu investitii pentru realizarea/modernizarea de sisteme de
acvacultura recirculante
2. Cheltuieli pentru construirea si dotarea de microunitati de procesare cu
conditia ca materia prima sa provina din productie proprie
3. Cheltuieli pentru construirea si amenajarea unui centru de vanzare direct
(magazine pescaresc) catre consumatorii finali
4. Cheltuieli pentru realizarea de capacitati de depozitare a pestelui si a
subproduselor din peste
5. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice aferente
unitatii de acvacultura
6. Cheltuieli pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje
7. Cheltuieli pentru achizitionarea de tehnologii noi si know-how
8. Cheltuieli cu achizitionarea de utilaje si echipamente pentru mentinerea si
monitorizarea in conditii optime a biomediului acvatic si a materialului piscicol
9. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si instalatii pentru
colectarea si gestionarea deseurilor din unitatile de acvacultura
10. Cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare
11. Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de
implementare (executie) a proiectului
12. Cheltuieli privind achizitionarea de masini si echipamente folosite la
distribuirea furajelor, manipularea materiilor prime sau la intretinerea unitatilor
de acvacultura
13. a) Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport, categoria N autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul marfurilor
conform Directivei 2007/46/CE, pentru achizitionarea de mijloace de transport pentru
transportul pestelui viu, pestelui proaspat, al produselor rezultate in urma
procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite pentru unitatea
de acvacultura
b)Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci
concepute si construite in principal pentru transportul marfurilor, conform
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Directivei 2007/46/CE, care sa fie folosite pentru unitatea de acvacultura
Modificat de art.I pct.11 din OAP 106/2017
14. Cheltuieli cu investitii pentru reducerea impactului asupra mediului
15. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si materiale pentru filtrarea,
conditionarea, pomparea si distributia apei tehnologice, ce reduc impactul fermelor
de acvacultura asupra utilizarii si calitatii apei
Completat de art.I pct.4 din OAP 924/2016
L. Masura II.4. Investitii productive in acvacultura - cresterea eficientei
energetice, energie regenerabila
1. Cheltuieli cu investitii pentru eficientizarea energetica
2. Cheltuieli cu investitii pentru producerea de energie din surse de energie
regenerabila
3. Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de
implementare (executie) a proiectului
4. Cheltuieli privind achizitionarea de software si/sau sisteme de monitorizare
Completat de art.I pct.5 din OAP 924/2016
M. Masura II.5. Servicii de gestionare, de inlocuire si de consiliere pentru
fermele de acvacultura
1. Cheltuieli cu infiintarea de servicii de gestionare, de inlocuire si de
consiliere pentru fermele de acvacultura:
a)taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare;
b)cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si
imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale
consumabile;
c)cheltuieli cu achizitia de active necorporale;
d)cheltuieli cu recrutarea personalului;
e)cheltuieli cu promovarea centrului de consiliere;
f)cheltuieli cu inchiriere de echipamente de monitorizare si control al mediului
acvatic;
g)taxe de participare la cursuri de formare profesionala.
2. Cheltuieli cu achizitia de servicii de consultanta tehnica, stiintifica,
juridica, ecologica sau economica:
a)cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta pentru a permite
fermelor de acvacultura sa respecte legislatia Uniunii Europene si a celei nationale
privind protectia mediului, precum si cerintele privind amenajarea spatiala
maritima;
b)cheltuieli pentru achizitionarea de studii privind evaluarea impactului asupra
mediului, astfel cum este mentionata in Directiva 2001/42/CE a Parlamentului
European si a Consiliului (1) si in Directiva 92/43/CEE;
c)cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de consultanta care permit
fermelor de acvacultura sa respecte legislatia Uniunii Europene si cea nationala
privind sanatatea si bunastarea animalelor acvatice sau legislatia privind sanatatea
publica;
d)cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de consultanta pentru respectarea
standardelor de sanatate si de siguranta bazate pe legislatia Uniunii Europene si pe
cea nationala;
e)cheltuieli pentru achizitionarea de servicii de consultanta pentru realizarea
de strategii de marketing si afaceri.
Modificat de art.I pct.9 din OAP 976/2016
N. Masura II.7. Cresterea potentialului siturilor de acvacultura
1. Cheltuieli cu identificarea si cartografierea zonelor cu potential pentru
dezvoltarea acvaculturii
2. Cheltuieli cu investitii in infrastructura in siturile in care se practica
acvacultura, inclusiv in consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau
gestionarea apei
3. Cheltuieli cu investitii in programe privind sanatatea publica si sanatatea
animalelor
O. Masura II.12. Masuri privind sanatatea si bunastarea animalelor
1. Cheltuieli privind controlul si eradicarea bolilor din acvacultura
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2. Cheltuieli privind elaborarea de ghiduri de bune practici atat general, cat si
specific pentru anumite specii
3. Cheltuieli pentru elaborarea unor coduri de conduita, referitoare la
biosecuritate sau la necesitatile in materie de sanatate si bunastare a animalelor
in acvacultura
4. Cheltuieli privind elaborarea unor studii in domeniul veterinar sau
farmaceutic
5. Cheltuieli privind infiintarea unor grupuri pentru protectia sanatatii in
sectorul acvaculturii
6. Cheltuieli cu experti
P. Masura II.13. Asigurarea stocurilor din acvacultura
1. Cheltuieli cu primele de asigurare a stocurilor din acvacultura pentru
pierderile economice generate de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile,
schimbari bruste ale calitatii si cantitatii apei, boli, defectarea sau distrugerea
instalatiilor de productie
Q. Masura III.1. Sprijin pregatitor
1. Cheltuieli privind infiintarea parteneriatului si pentru elaborarea cererii de
finantare, efectuate inainte de data semnarii contractului de finantare
2. Cheltuieli de personal, respectiv salarii si contributii
3. Cheltuieli privind consolidarea parteneriatelor locale deja existente
4. Cheltuieli pentru consultarea si animarea intregului teritoriu, informarea,
constientizarea comunitatilor locale si promovarea in teritoriu a oportunitatilor
privind dezvoltarea locala acoperind intreg teritoriul eligibil
5. Cheltuieli privind transportul, diurna si cazarea personalului si expertilor
implicati in derularea proiectului conform art. 3 din ordin
6. Cheltuieli pentru instruirea liderilor locali
7. Cheltuieli pentru schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile din Romania
care au implementat o strategie de dezvoltare locala in perioada de programare 20072013
8. Cheltuieli pentru formare profesionala in vederea elaborarii unei strategii de
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii
9. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii
strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii
10. Costuri aferente elaborarii strategiei de dezvoltare locala
11. Costuri de consultanta, inclusiv SWOT
12. Costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in
scopul pregatirii strategiei
13. Cheltuieli aferente serviciilor externalizate
14. Costurile administrative (de functionare si de personal) ale beneficiarului
de sprijin pregatitor
R. Masura III.2. Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate
sub responsabilitatea comunitatii - cheltuieli de functionare
Modificat de art.I pct.6 din OAP 924/2016
Cheltuielile pentru functionarea
grupurilor locale de actiune pentru pescuit responsabile cu implementarea
strategiilor selectate sunt urmatoarele:
1. Contravaloarea salariilor brute lunare pentru o norma intreaga de lucru,
inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator pentru
personalul grupului local de actiune, in functie de valoarea contractata pentru
implementarea strategiei, dupa cum urmeaza:
a)pentru o valoare contractata a strategiei de pana la 1,5 milioane euro, in
cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul
grupului local de actiune pentru pescuit, in cuantum de maximum 4 salarii minime
brute pe economie pentru celelalte functii de conducere, in cuantum de maximum 3
salarii minime brute pe economie pentru functiile de executie;
b)pentru o valoare contractata a strategiei intre 1,5 milioane euro si 3,5
milioane euro, in cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru
managerul/directorul grupului local de actiune pentru pescuit, in cuantum de maximum
5 salarii minime brute pe economie pentru celelalte functii de conducere, in cuantum
de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru functiile de executie;
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c)pentru o valoare contractata a strategiei de peste 3,5 milioane euro, in
cuantum de maximum 8 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul
grupului local de actiune pentru pescuit, in cuantum de maximum 7 salarii minime
brute pe economie pentru celelalte functii de conducere, in cuantum de maximum 6
salarii minime brute pe economie pentru functiile de executie.
Modificat de art.I pct.12 din OAP 106/2017
2. Cheltuieli pentru plata chiriei sediului si/sau punctului de lucru al FLAGului - se vor stabili in conformitate cu pretul pietei, dar nu mai mult de 6
euro/m2/luna fara T.V.A. de suprafata utila; aceste cheltuieli sunt eligibile pentru
maximum un sediu sau un punct de lucru din teritoriul eligibil FLAG, asa cum este
prevazut acesta in strategia de dezvoltare locala.
3. Cheltuieli pentru intretinerea sediului si/sau punctului de lucru al FLAGului, respectiv: curatenie, igienizare
4. Cheltuieli operationale pentru sediul si/sau punctul de lucru al FLAG-ului
pentru care exista contract/contracte
5. Cheltuieli pentru organizarea de reuniuni si evenimente de promovare in
teritoriul eligibil FLAG, schimb de bune practice la alte FLAG-uri din Romania:
cheltuieli cu materiale informative, consumabile, inchirierea de spatii pentru
desfasurarea evenimentului, echipamente si logistica adecvate pentru derularea
activitatilor proiectului, cazare, diurna sau masa si asigurarea transportului
participantilor la actiunile de informare-promovare si animare teritoriu conform
art. 3 din ordin
6. Cheltuieli pentru participarea personalului FLAG si a actorilor locali,
respectiv parteneri din FLAG, reprezentant legal si presedinte FLAG, la reuniuni si
evenimente de promovare organizate in afara teritoriului FLAG-ului, precum si la
cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAG-uri, institutii ale
Uniunii Europene si/sau alte persoane juridice in baza aprobarilor Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia generala pescuit - Autoritatea de
management pentru POPAM (M.A.D.R. - DGP AMPOPAM)
Modificat de art.I pct.13 din OAP 106/2017
7. Cheltuielile cu asigurarea medicala in strainatate pentru deplasarile externe
aprobate de DGP AMPOPAM
8. Cheltuieli pentru achizitionarea de materiale consumabile, materiale de natura
obiectelor de inventar
9. Cheltuieli pentru achizitionarea/inchirierea/intretinerea de active fixe,
corporale si necorporale, cu exceptia locuintelor. Este eligibila achizitionarea in
sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, a unui mijloc de
transport persoane sau achizitionarea unui singur mijloc de transport persoane, a
carui valoare sa fie de maximum 18.000 euro, inclusiv TVA. Pentru FLAG-urile care
si-au achizitionat un mijloc de transport prin POP 2007-2013 nu este eligibila
cheltuiala cu achizitia unui mijloc de transport. Pentru autoturismele din dotarea
FLAGurilor combustibilul se deconteaza in limita de consum prevazuta in cartea
tehnica a masinii sau in cea stabilita de catre Registrul Auto Roman. Pentru FLAGurile unde deplasarea la actiunile de animare si monitorizare a proiectelor se face
pe apa sunt eligibile un peridoc si achizitionarea in sistem leasing, conform unui
contract de leasing financiar, sau achizitionarea unei salupe cu un consum lunar
maxim de 35 l/ora pentru un maximum de 55 de ore pe luna, fara depasirea acestui
consum la nivel anual. Decontarea combustibilului pentru salupa se va face conform
documentelor tehnice emise de producator.
Modificat de art.I pct.14 din OAP 106/2017
10. Cheltuieli cu amortizarea; in cazul tuturor activelor fixe, corporale si
necorporale este eligibila doar valoarea care se poate amortiza conform prevederilor
legale pe perioada de implementare a proiectului, dar nu mai tarziu de ultima zi de
implementare a strategiei finantate prin POPAM.
11. Cheltuieli pentru plata transportului, diurnei si cazarii conform art. 3 din
ordin. Pentru deplasarea in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale de tip
municipii, orase, comune sau sate se acorda o depasire de maximum 15 km/deplasare.
In situatia in care personalul aflat in delegare nu se cazeaza in unitati de cazare
specializate, cheltuielile de cazare se compenseaza prin plata, pentru fiecare
noapte, conform legislatiei nationale in vigoare pentru sectorul public.
12. Cheltuieli pentru instruirea angajatilor FLAG si a actorilor locali membri in
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parteneriatul FLAG: cheltuieli cu taxele/serviciile de instruire, cheltuieli cu
transportul, diurna/masa si cazarea conform art. 3 din ordin.
Modificat de art.I pct.15 din OAP 106/2017
13. Cheltuieli privind taxa de inmatriculare, taxa de certificat de
inmatriculare, rata lunara de leasing pe durata perioadei de implementare a
strategiei de dezvoltare locala, valoarea reziduala, taxa pentru placutele cu
numerele de inmatriculare, RCA, CASCO, rovinieta, taxe de pod, taxa de parcare si
andocare, taxa de stationare la cheu, alte taxe obligatorii prevazute de legislatie
pentru functionarea mijloacelor de transport proprii sau utilizate in sistem leasing
conform unui contract de leasing financiar - auto sau ambarcatiuni
14. Cheltuieli pentru servicii de informare si publicitate, inclusiv realizare,
dezvoltare si intretinere pagina web a FLAG-ului, realizare de filme informative,
abonamente publicatii, ziare locale
15. Cheltuieli aferente deschiderii, administrarii si operarii conturilor bancare
utilizate pentru implementarea strategiei
16. Cheltuieli cu taxe notariale si alte taxe/impozite necesare implementarii
strategiei
17. Cheltuielile pentru intretinerea mijloacelor de transport si pentru reparatii
la acestea
18. Cheltuielile ocazionate de participarea la reteaua nationala
19. Costuri legate de activitatile de monitorizare si de evaluare a strategiei
20. Costuri necesare animarii si promovarii strategiei si pentru sprijinirea
potentialilor beneficiari in vederea dezvoltarii operatiunilor si a pregatirii
cererilor de finantare
NOTA:
Cheltuielile mentionate la pct. 1 si 2 se deconteaza conform contractelor de
munca si proportional cu numarul de ore prestate potrivit statului de plata si fisei
de pontaj. Celelalte categorii de cheltuieli prevazute la pct. 3 -20 se vor deconta
pe baza facturilor, devizelor, ordinelor de deplasare, fisei activitatii zilnice
pentru mijloacele de transport achizitionate, chitantelor si ordinelor de plata
emise conform legislatiei in vigoare.
R1. Masura III.2. Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate
sub responsabilitatea comunitatii - cheltuieli aferente implementarii proiectelor
finantate in cadrul strategiilor de dezvoltare locala Cheltuielile aferente
implementarii proiectelor finantate in cadrul strategiilor de dezvoltare locala
plasate sub responsabilitatea comunitatii sunt eligibile cu conditia ca aceste
cheltuieli sa conduca la cel putin unul dintre urmatoarele obiective:
a) valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si
promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti
si din acvacultura;
b) sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, a
invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de
pescuit si acvacultura;
c) sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit si de
acvacultura, inclusiv operatiunile care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
d) promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit
si de acvacultura, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului
cultural maritim;
e) consolidarea rolului comunitatilor pescaresti in ceea ce priveste dezvoltarea
locala si guvernanta resurselor locale de pescuit si a activitatilor maritime.
Completat de art.I pct.7 din OAP 924/2016
S. Masura III.4. Activitati de cooperare
1. Cheltuieli pentru sprijinul tehnic pentru pregatirea proiectelor de cooperare
interteritoriala sau transnationala, respectiv:
a) cheltuieli legate de schimbul de experienta si bune practici, cheltuieli de
calatorie, cazare si taxele de interpreti;
b) heltuieli privind proiectarea, comunicarea si animarea, studiu de
fezabilitate, consultanta pentru probleme specifice, costurile de traducere, costuri
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de personal;
2. Cheltuieli privind vizitele de studiu dintr-o zona pescareasca in alta (care
pot implica parti interesate locale)
3. Cheltuieli privind organizarea de evenimente
4. Cheltuieli privind proiecte de twinning
5. Cheltuieli privind proiecte comune de instruire
6. Cheltuieli de stagii si formari in care participantul dintr-o zona FLAG este
gazduit intr-o alta zona.
7. Cheltuieli pentru ateliere sau conferinte tematice
8. Costuri administrative
9. Cheltuieli pentru comunicare si publicitate, cu conditia ca FLAG-urile sa
poata demonstra ca pregatesc punerea in aplicare a unui proiect.
T. Masura IV.1. Planuri de productie si comercializare
1. Cheltuieli pentru elaborare, monitorizare si organizare referitoare la
masurile planificate in cadrul planului de productie si comercializare.
2. Cheltuieli pentru punerea in practica a fiecarei masuri specifice planificate.
Modificat de art.I pct.10 din OAP 976/2016
U. Masura IV.3. Masuri de marketing
1. Cheltuieli pentru infiintarea de organizatii de producatori, de asociatii de
organizatii de producatori sau de organizatii interprofesionale care sunt
recunoscute in conformitate cu capitolul II sectiunea II din Regulamentul (UE) nr.
1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura,
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale
Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.
2. Cheltuieli pentru gasirea de noi piete si imbunatatirea conditiilor de
introducere pe piata a produselor pescaresti si de acvacultura
3. Cheltuieli pentru promovarea calitatii si a valorii adaugate
4. Cheltuieli pentru contributia la transparenta productiei si a pietelor si la
desfasurarea de studii de piata si de studii privind dependenta de importuri a
Uniunii
5. Cheltuieli pentru contributia la trasabilitatea produselor pescaresti sau de
acvacultura si dupa caz, elaborarea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii
pentru produsele pescaresti si de acvacultura, mentionata in Regulamentul (UE) nr.
1.379/2013
6. Cheltuieli pentru desfasurarea unor campanii regionale, nationale sau
transnationale de promovare si comunicare, in vederea sensibilizarii publicului fata
de produsele pescaresti si de acvacultura durabile
V. Masura IV.4. Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura
1. Cheltuieli pentru construirea de noi unitati de procesare
2. Cheltuieli pentru extinderea si modernizarea unitatilor existente
3. Cheltuieli privind achizitionarea de echipamente pentru procesarea produselor
si subproduselor
4. Cheltuieli privind achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie
inovatoare
5. Cheltuieli privind achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru
transportul pestelui, produselor din peste si pentru alte materii prime necesare
procesarii
6. Cheltuieli privind achizitionarea de echipamente capabile sa imbunatateasca
calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor
7. Cheltuieli pentru achizitionarea de camere si/sau construirea de depozite
frigorifice pentru materia prima si depozitarea produselor si subproduselor din
peste, precum si a conservelor si semiconservelor din peste
8. Cheltuieli privind extinderea si/sau modernizarea camerelor/depozitelor
frigorifice pentru materia prima si depozitarea pestelui, produselor si
subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste
9. Cheltuieli privind achizitionarea de instalatii si echipamente destinate
exclusiv tratarii, prelucrarii deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura
10. Cheltuieli privind achizitionarea de echipamente care vizeaza imbunatatirea
sigurantei, igienei, sanatatii si conditiilor de munca
11. Cheltuieli privind realizarea infrastructurii si achizitionarea de

ETO, tel. 0256-487402

Pag. 15 / 20

Lex2014

www.program-legislativ.ro

echipamente privind prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura, care
contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv
in ceea ce priveste tratamentul deseurilor.
12. Cheltuieli pentru investitii privind energia neconventionala sunt eligibile
cu conditia ca energia astfel obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de
productie ce face obiectul proiectului.
13. Cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare
pentru managementul unitatilor de procesare
14. Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de
implementare (executie) a proiectului.
W. Masura VI.1. Control si executare
1. Cheltuieli pentru achizitia, instalarea si/sau dezvoltarea de tehnologii,
inclusiv hardware si software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS),
sisteme de televiziune cu circuit inchis (CCTV) si retele informatice.
2. Cheltuieli pentru achizitia, instalarea si/sau dezvoltarea componentelor,
inclusiv a hardware-ului si a software-ului, necesare pentru a se asigura
transmiterea de date dinspre actorii implicati in activitatile de pescuit si de
comercializare a produselor pescaresti spre autoritatile relevante ale statelor
membre si ale Uniunii, inclusiv achizitionarea si instalarea componentelor necesare
pentru sistemele electronice de inregistrare si raportare (ERS), sistemele de
monitorizare a navelor (VMS) si sistemele de identificare automata (AIS) utilizate
pentru control.
3. Cheltuieli pentru dezvoltarea, achizitionarea si instalarea componentelor,
inclusiv a hardware-ului si a software-ului, necesare pentru verificarea
trasabilitatii produselor pescaresti si de acvacultura.
Modificat de art.I pct.11 din OAP 976/2016
4. Cheltuieli pentru punerea in aplicare a unor programe pentru schimbul de date
intre statele membre si pentru si analiza acestora
5. Cheltuieli pentru modernizarea si achizitionarea de nave, de aeronave si de
elicoptere de patrula
6. Cheltuieli pentru achizitionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor
dispozitive care permit masurarea puterii motorului si a echipamentelor de cantarit
7. Cheltuieli pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare de control si monitorizare
si punerea in aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activitatilor
de pescuit, inclusiv analiza ADN la pesti sau dezvoltarea de site-uri internet
referitoare la control.
Modificat de art.I pct.11 din OAP 976/2016
8. Cheltuieli cu programele de formare si de schimb, pentru personalul
responsabil cu monitorizarea, controlul si supravegherea activitatilor din domeniul
pescuitului
9. Cheltuielile cu analiza cost-beneficiu, precum si evaluarea auditurilor
efectuate si a cheltuielilor suportate de autoritatile competente pe parcursul
monitorizarii, controlului si supravegherii
10. Cheltuieli cu organizarea de seminare si elaborarea de suporturi
informationale, care vizeaza sporirea gradului de sensibilizare atat in randul
pescarilor si al altor parti interesate, precum inspectori, procurori si judecatori,
cat si in randul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal,
nedeclarat si nereglementat si de a pune in aplicare normele Politicii Comune de
Pescuit, denumita in continuare PCP
11. Costurile operationale suportate in cursul desfasurarii unui control mai
strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspectie si
control instituite in conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr.
1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar
de control pentru asigurarea respectarii normelor politicii comune in domeniul
pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96; (CE) nr. 2.371/2002,
(CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE)
nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr.
1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93,
(CE) nr. 1.627/94 si (CE) nr. 1.966/2006, si obiectul coordonarii controlului in
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conformitate cu art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26
aprilie 2005 de instituire a Agentiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului si de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 de instituire a unui sistem de
control aplicabil politicii comune in domeniul pescuitului.
12. Cheltuieli privind punerea in aplicare a unui plan de actiune stabilit in
conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009,
inclusiv eventualele costuri operationale implicate.
13. Cheltuieli de transport, diurna si cazare conform art. 3 din prezentul ordin.
Completat de art.I pct.12 din OAP 976/2016
X. Masura VI.2. Colectarea datelor
1. Cheltuieli privind colectarea, gestionarea si utilizarea datelor pentru
analize stiintifice si punerea in aplicare a PCP, incluzand, fara a se limita la:
a)cheltuiala cu personalul implicat (salarii etc.);
b)cheltuieli de transport, diurna si cazare conform art. 3 din prezentul ordin;
c)cheltuieli cu vizele si alte taxe pentru acte necesare deplasarilor (asigurare
etc.);
d)alte cheltuieli necesare realizarii colectarii, gestionarii si utilizarii
datelor.
Modificat de art.I pct.13 din OAP 976/2016
2. Cheltuieli privind programele nationale, transnationale si subnationale
multianuale de esantionare, cu conditia sa vizeze stocuri care fac obiectul PCP.
3. Cheltuieli privind monitorizarea pe mare a pescuitului comercial si recreativ,
inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele
si pasarile marine.
4. Cheltuieli privind studiile de cercetare pe mare
5. Cheltuieli cu participarea unor reprezentanti ai statelor membre si ai
autoritatilor regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile
organizatiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte
contractanta sau observator sau la reuniunile organismelor internationale
responsabile cu furnizarea de consultanta stiintifica.
6. Cheltuieli pentru imbunatatirea sistemelor de colectare si gestionare a
datelor si realizarea unor studii-pilot in vederea imbunatatirii sistemelor
existente de colectare si gestionare a datelor.
Y. Masura VIII.1. Supravegherea maritima integrata (SMI)
1. Cheltuieli de investitii pentru dezvoltarea si implementarea in Romania a
Mediului comun pentru schimbul de informatii (CISE), respectiv crearea si
administrarea platformei electronice in vederea interconectarii tuturor partilor
implicate in punerea in aplicare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European si
a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de actiune comunitara in
domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul
marin) (Text cu relevanta pentru SEE) (DCSMM), a Supravegherii Maritime Integrate
(SMI) si a PCP.
IV. Cheltuielile eligibile aferente masurii de asistenta tehnica in cadrul
Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020
A. Cheltuieli cu personalul, inclusiv personalul auxiliar incadrat in structura
autoritatii de management pentru POPAM cu contract individual de munca pe durata
determinata, cu norma partiala ori intreaga de lucru, dupa cum urmeaza:
1. Cheltuieli cu salarii si asimilate:
a) salarii;
b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislatiei in
vigoare).
2. Cheltuieli cu contributii sociale aferente remuneratiilor, cheltuielilor
salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):
a) contributii de asigurari sociale de stat;
b) contributii de asigurari de somaj;
c) contributii de asigurari sociale de sanatate;
d) contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
e) alte contributii.
3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv
propriu)
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4. Cheltuieli pentru instruirea/perfectionarea personalului din Autoritatea de
management/organismele intermediare si a potentialilor beneficiari
B. Cheltuieli de asistenta tehnica ale autoritatilor eligibile pentru a primi
finantare, prevazute la pct. 4.8 din Programul operational pentru pescuit si afaceri
maritime:
1. Cheltuieli cu transportul, diurna si cazarea cu ocazia deplasarilor interne
si/sau externe:
1.1. transport de persoane (personal propriu, alte persoane);
1.2. transport de materiale si echipamente;
1.3. cazare;
1.4. diurna;
1.5. alte costuri aferente transportului (taxa de inmatriculare, taxa de mediu,
taxa certificat de inmatriculare, taxa placute numere de inmatriculare, RCA, CASCO,
rovinieta, taxe si abonamente de parcare, taxe de pod si altele asimilate, inclusiv
pentru ambarcatiuni);
1.6. cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare,
diurna, pentru expertii din statele membre sau pentru acei experti solicitati de
autoritatea de management in
contextul implementarii POPAM, conform prevederilor legale nationale si comunitare;
1.7. taxe de participare la evenimente;
1.8. asigurarea medicala pentru calatoriile in strainatate;
1.9. cheltuielile transportul, diurna si cazarea se vor realiza in conformitate
cu art. 3 din ordin.
2. Cheltuieli aferente managementului POPAM:
2.1. cheltuieli cu materialele tiparite;
2.2. traducere si interpretare;
2.3. servicii de sonorizare;
2.4. prelucrarea datelor;
2.5. conectarea la retele informatice;
2.6. intretinerea, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;
2.7. cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica;
2.8. achizitionarea de publicatii, carti, reviste de specialitate, in format
tiparit si/sau electronic;
2.9. abonamente la publicatii de specialitate;
2.10. concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active
similare;
2.11. materiale consumabile:
a) cheltuieli cu materialele auxiliare;
b) cheltuieli cu combustibilul;
c) cheltuieli cu piesele de schimb;
d) cheltuieli cu alte materiale consumabile;
2.12. materiale de natura obiectelor de inventar - birotica, papetarie;
2.13. studii, analize, rapoarte si strategii;
2.14. furnituri de birou;
2.15. cheltuieli cu achizitionarea semnaturilor digitale pentru MySMIS2014.
3. Cheltuieli financiare si juridice:
3.1. cheltuieli aferente deschiderii, administrarii si operarii conturilor
dedicate, proiectelor;
3.2. consultanta si expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica;
3.3. servicii de evaluare;
3.4. taxe notariale;
3.5. servicii de audit;
3.6. servicii de elaborare studii si analize, pregatirea si gestionarea schemelor
de grant si a instrumentelor financiare.
4. Cheltuieli pentru achizitii de:
4.1. imobile (sediu), inclusiv prin leasing;
4.2. mijloace de transport, autoturisme, barca din fibra de sticla si salupa
pentru control, inclusiv prin leasing, necesare desfasurarii activitatii de
implementare a POPAM;
4.3. aparatura birotica, mobilier, echipamente IT si accesorii, instalatii, alte
dotari de echipamente pentru buna functionare a M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;
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4.4. achizitia de software, inclusiv serviciile de mentenanta aferente.
5. Cheltuieli pentru inchirieri, amortizari si leasing:
5.1. cheltuieli cu inchirierea (locatii, bunuri):
a) inchiriere de sedii administrative si/sau operative, inclusiv depozite;
b) inchiriere de spatii pentru desfasurarea diverselor activitati;
c) inchiriere de echipamente;
d) inchiriere de vehicule;
e) inchiriere de diverse bunuri;
5.2. cheltuieli cu amortizarea activelor;
5.3. rate de leasing platite de utilizatorul de leasing pentru:
a) echipamente;
b) autovehicule, barca, salupa;
c) diverse bunuri.
6. Cheltuieli cu utilitatile:
6.1. apa si canalizare;
6.2. servicii de salubrizare;
6.3. energie electrica;
6.4. energie termica si/sau gaze naturale;
6.5. telefoane, fax, internet, acces la baze de date;
6.6. servicii postale;
6.7. servicii de curierat;
6.8. servicii de administrare a cladirilor:
a) intretinere curenta;
b) asigurarea securitatii cladirilor;
c) salubrizare si igienizare;
6.9. cheltuieli cu servicii de instalare, intretinere si reparare a
echipamentelor si mijloacelor de transport:
a) instalare echipamente;
b) intretinere echipamente;
c) reparatii echipamente;
d) intretinere mijloace de transport;
e) reparare mijloace de transport;
6.10. arhivarea fizica si/sau electronica a documentelor.
7. Cheltuieli de informare si publicitate:
7.1. cheltuieli de informare si publicitate pentru program:
a) productia materialelor si mijloacelor publicitare si de informare - designul,
constructia si montajul, alte cheltuieli ocazionate de aceasta activitate, inclusiv
pentru cele amplasate si/sau distribuite la sediile M.A.D.R. - DGP AMPOPAM;
b) tiparirea/multiplicarea, productia materialelor publicitare si de informare;
c) difuzarea materialelor publicitare si de informare;
d) dezvoltare/adaptare de pagini web;
e) productia, tiparirea/multiplicarea si distributia de materiale promotionale;
f) inchirierea spatiului de antena privind organizarea de evenimente, conferinte,
workshopuri, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare (difuzarea si
productia spoturilor publicitare radio si TV);
g) publicitate prin intermediul presei;
7.2. cheltuieli de informare si publicitate pentru POPAM - designul, constructia
si montajul, alte cheltuieli ocazionate de aceasta activitate, inclusiv pentru cele
amplasate si/sau distribuite la sediile M.A.D.R. DGP AMPOPAM.
8. Cheltuieli aferente organizarii de evenimente:
8.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de/participarea la evenimente,
seminare, conferinte, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare si
selectie, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru, a intalnirilor de
tip team building;
8.2. cheltuieli de participare la targuri si expozitii cu tematica pentru pescuit
si/sau acvacultura, altele de referinta pentru implementarea POPAM, inclusiv
internationale.
9. Cheltuieli efectuate privind consultanta si expertiza tehnica, financiara,
contabila, fiscala si juridica cu privire la implementarea POPAM (inclusiv pentru
elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri si metodologii)
10. Onorariile expertilor externi angajati prin contract de servicii, pentru
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activitatile adiacente de natura tehnica, financiar-contabila, juridica, audit,
necesare implementarii POPAM
11. Cheltuieli pentru infiintarea unei retele nationale a grupurilor locale
12. Cheltuieli privind sprijinirea infiintarii grupurilor locale in etapa
pregatitoare
13. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea cladirilor
14. Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea utilitatilor:
14.1. alimentare cu apa, canalizare;
14.2. alimentare cu gaze naturale;
14.3. agent termic;
14.4. cai de acces;
14.5. facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati;
14.6. energie electrica.
15. Cheltuieli pentru pregatirea si elaborarea documentelor aferente perioadei de
programare 2021-2028
16. Cheltuieli privind achizitionarea de echipament de protectie
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