Ministerul Finanţelor Publice

Ordin nr. 2643 din 17/09/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 01/10/2009

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului
economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele
finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013

Nr. 1.182/2.643
Ministerul Mediului
Ministerul Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor:
- art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului;
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.
1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
861 din 20 decembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - Contribuţia în natură, amortizarea, cheltuielile cu achiziţia imobilelor deja construite şi cheltuielile
pentru locuinţe nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS «Mediu»".
2. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării
cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale şi alţi combustibili tehnologici, agent termic, energie electrică, aer comprimat
tehnologic şi instrumental, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat
din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării
la reţelele de utilităţi."
3. La anexa nr. 1 punctul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geochimice, geologice,
geofizice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se
amplasează obiectivul de investiţie;".
4. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"11. Cheltuieli pentru informare şi publicitate:
a) cheltuieli pentru informare şi publicitate aferente proiectului;
b) cheltuieli pentru activităţile de informare şi conştientizare a publicului."
5. La anexa nr. 3 subpunctul 1.1, litera d se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor şi facilităţilor pentru asigurarea unui sistem de management
integrat al deşeurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, staţii de transfer, tratare şi
eliminare a deşeurilor), precum şi pentru valorificarea energetică a deşeurilor;".
6. La anexa nr. 3, după subpunctul 1.2 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 1.3 şi 1.4, cu
următorul cuprins:

"1.3. activităţilor specifice reabilitării siturilor contaminate istoric, prin lucrări pentru reabilitarea şi
ecologizarea terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a excedentului de materiale
rezultate din implementarea lucrărilor;
1.4. activităţilor privind achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor pentru remedierea terenurilor
contaminate, inclusiv unităţi tehnologice adecvate, cu condiţia ca acestea să fie instalate permanent."
7. La anexa nr. 4 primul paragraf, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) construcţiile şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de
poluanţi în atmosferă şi creşterea eficienţei energetice, inclusiv cele destinate înlocuirii unei părţi a
combustibilului tradiţional cu deşeuri combustibile, cu emisii mai puţin poluante;".
8. La anexa nr. 4, primul paragraf, se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) lucrări pentru construcţia/reconstrucţia clădirilor şi instalaţiilor, dotarea/înlocuirea echipamentelor şi
utilajelor conexe, necesare funcţionării investiţiilor prevăzute la lit. a)."
9. La anexa nr. 4, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Activităţile prevăzute la lit. b)-h) sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea activităţilor
prevăzute la lit. a)."
10. La anexa nr. 5 punctul 1, literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) construcţia şi reabilitarea observatoarelor, centrelor de vizitare şi informare aferente ariilor naturale
protejate, inclusiv siturilor Natura 2000, a panourilor, a punctelor de informare, a podeţelor, punţilor
suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de
aceeaşi natură;
..............................................................................................
c) reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes
comunitar/ naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilă;
d) realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor."
11. La anexa nr. 5 punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) lucrări pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea imobilelor deja construite, în vederea atingerii
scopului proiectului."
12. La anexa nr. 5, subpunctele 2.3 şi 2.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"2.3. cheltuieli pentru reconstrucţia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor şi
speciilor de interes comunitar/naţional ori menţinerea acestora într-o stare favorabilă, altele decât cele
menţionate la pct. 1 lit. c);
2.4. cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor, altele decât cele
menţionate la pct. 1 lit. d);".
13. La anexa nr. 5 subpunctul 2.6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor ştiinţifice, a inventarelor, hărţilor (inclusiv în sistem GIS);".
14. La anexa nr. 5, la subpunctul 2.7 primul paragraf, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu
următorul cuprins:
"h) cheltuieli cu carburanţii pentru mijloacele de transport."
15. La anexa nr. 5, subpunctul 2.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.8. cheltuielile cu salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru
personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în managementul şi/sau implementarea
proiectului, indiferent dacă personalul este contractual sau încadrat pe funcţie publică, pentru care nivelul se
stabileşte astfel:
a) pentru personalul încadrat pe funcţia publică, nivelul salariului respectă prevederile legale în vigoare
aplicabile funcţionarilor publici;
b) pentru personalul contractual, nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în
mod obişnuit, înainte de implementarea proiectului, de beneficiarul/partenerul în cadrul căruia este încadrat.
Cheltuielile cu salariile prevăzute la primul paragraf se decontează conform actului juridic de încadrare şi
proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent atribuţiilor specifice
implementării proiectului."
16. La anexa nr. 5, după subpunctul 2.8 se adaugă trei noi subpuncte, subpunctele 2.9, 2.10 şi 2.11, cu
următorul cuprins:
"2.9. cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în
managementul şi/sau implementarea operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă,
sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora în scopul proiectului, dacă sunt susţinute de
documente justificative şi dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele
stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul
localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
2.10. achiziţia de echipamente şi instrumentarul necesar pentru monitorizarea stării de conservare
favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică de interes comunitar/naţional;

2.11. achiziţia laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate exclusiv activităţii de
monitorizare în cadrul ariei protejate."
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi

p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

