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Articolul 2 
(1) Fără a încălca prevederile art. 3 şi 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general: 
a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi 

perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin 
contractul/decizia/ordinul de finanţare; 

La data de 11-07-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de 
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b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a 
statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se 
înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi 
realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; 

c) să fie în conformitate cu prevederile programului; 

d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de 
management sau organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 
70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; 

e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii; 

f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; 

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 

(2) În cazul operaţiunilor aflate sub incidenţa ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107 
din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prevederile prezentului act normativ se 
completează cu normele ajutorului de stat aplicabile. 
(3) În cazul cheltuielilor aferente instrumentelor financiare, normele prevăzute în prezenta 
hotărâre se completează cu normele specifice instrumentelor financiare. 
(4) În cazul cheltuielilor aferente instrumentului strategie de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii, prevederile alin. (1) se completează cu prevederile art. 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor 
sunt eligibile cu excepţiile prevăzute la art. 131 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b), cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor 
de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 

1.303/2013. 

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor 
majore, aşa cum sunt definite la art. 100 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care s-a 

transmis o notificare către Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sau s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, cu 
respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. c), dar care nu au fost aprobate corespunzător 
prevederilor art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sunt eligibile în conformitate cu 
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prevederile art. 65 din acelaşi regulament, dar numai dacă a fost emis ordinul de aprobare a 
depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari. 
(8) Cheltuielile efectuate în cadrul unui proiect major pot fi incluse într-o aplicaţie de plată 
potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. În cazul în care, în 
aplicarea art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, Comisia Europeană refuză să contribuie 

integral sau parţial la finanţarea proiectului major, cheltuielile rambursate beneficiarilor până la 
data aducerii la cunoştinţă a deciziei vor fi recuperate în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
iar declaraţia de cheltuieli transmisă Comisiei Europene după adoptarea acestei decizii este 
rectificată corespunzător. 
(9) În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cheltuielile 

realizate în cadrul operaţiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral 
înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul programului nu sunt 
eligibile indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar. 
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