Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 195 din data de 29 martie 2010
ORDIN nr. 66 din 18 martie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru
Programul operaţional pentru pescuit nr. 211.184 din 24 februarie 2010,
în baza prevederilor:
- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru
Pescuit;
- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a normelor detaliate pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit;
- art. 31 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli
eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
2.La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator,
ale personalului încadrat în structura Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru
Programul operaţional pentru pescuit.
(7) Sunt considerate eligibile primele acordate personalului încadrat în structura Direcţiei generale pescuit Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit."
3.În anexă, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"I. Cheltuielile eligibile generale ale proiectului:
1. cheltuieli privind plata salariilor, remuneraţiilor şi primelor pentru echipa de implementare, respectiv un
manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, în cadrul şi exclusiv pe perioada de
implementare a proiectului;
2. taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi;
3. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării
proiectului, astfel cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională;
4. taxe pentru elaborarea planului de afaceri/studiului de fezabilitate/memoriului justificativ;
5. brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;
6. cheltuieli conexe organizării de şantier;
7. cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect;
8. cheltuieli de audit;
9. cheltuielile prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009, cu modificările şi completările
ulterioare."
4.În anexă, la punctul II litera C, după numărul 8 se introduce un nou număr, numărul 9, cu următorul
cuprins:
"9. prime de asigurare."
5.În anexă, la punctul II litera D, după numărul 10 se introduce un nou număr, numărul 11, cu următorul
cuprins:

"11. prime de asigurare."
6.În anexă, la punctul II litera F, după numărul 16 se introduce un nou număr, numărul 17, cu următorul
cuprins:
"17. prime de asigurare."
7.În anexă, la punctul II litera J, după numărul 13 se introduce un nou număr, numărul 14, cu următorul
cuprins:
"14. prime de asigurare."
8.În anexă, la punctul II litera K, după numărul 14 se introduce un nou număr, numărul 15, cu următorul
cuprins:
"15. prime de asigurare."
9.În anexă, la punctul II litera M, după numărul 3 se introduce un nou număr, numărul 4, cu următorul
cuprins:
"4. prime de asigurare."
10.În anexă, la punctul II litera N, după numărul 12 se introduce un nou număr, numărul 13, cu următorul
cuprins:
"13. prime de asigurare."
11.În anexă, la punctul II litera P, după numărul 4 se introduce un nou număr, numărul 5, cu următorul
cuprins:
"5. prime de asigurare."
12.În anexă, la punctul II litera Q - măsura 4.1, submăsura 4.1. a se modifică şi devine măsura 5.2, cu
următorul cuprins:
"Măsura 5.2. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate:
a) achiziţionarea de servicii de instruire şi consultanţă pentru actorii locali în vederea constituirii grupurilor
locale, elaborării strategiilor de dezvoltare locală şi a planurilor de acţiune a grupurilor locale, inclusiv
instruiri pentru managementul grupurilor locale;
b) cheltuieli pentru constituirea partenerialelor public-privat de dezvoltare locală;
c) cheltuieli pentru efectuarea de studii ale zonelor avute în vedere;
d) cheltuieli cu informarea grupurilor-ţintă şi a publicului larg în ceea ce priveşte potenţialul zonei şi direcţiile
de dezvoltare locală;
e) cheltuieli pentru animarea teritoriilor, organizarea de evenimente promoţionale şi instruiri;
f) cheltuieli pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală."
13.În anexă, la punctul II litera S - măsura 5.1 acţiunea 1 litera a), după numărul 10 se introduce un nou
număr, numărul 11, cu următorul cuprins:
"11. achiziţionarea de servicii de instruire şi consultanţă pentru autoritatea de management pentru
selectarea grupurilor locale."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Adrian Rădulescu,
secretar de stat

