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Articolul 2 
(1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu 
caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2): 

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă 
autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu 
decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare; 

--------- 
Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 491 din 
14 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008. 

b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte 

documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să 
poată fi auditate şi identificate; 
c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de 
finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi 
în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din 
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ; 

--------- 

Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 491 din 
14 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008. 

d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. 
(2) În cazul operaţiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a 
fi eligibilă, prevăzute în prezenta hotărâre, li se adaugă şi prevederile naţionale şi comunitare 
specifice ajutorului de stat aplicabil, în măsura în care acestea sunt mai stricte decât 

prevederile prezentei hotărâri. 
(3) 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. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 

1.083/2006 , iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt eligibile în 
conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi ale art. 43-46 din 
Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 . 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor 

majore din domeniul transporturi, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia 
Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în aplicarea art. 41 al 
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 56 şi 
78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , dacă a fost emis ordinul de aprobare a 
depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 
(4) lit. b^2). 

------------- 
Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 503 din 17 iulie 
2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 30 iulie 2013. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor 
majore din domeniul mediu, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia 
Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în aplicarea art. 41 al 
Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 , dacă îndeplinesc următoarele condiţii specifice: 
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a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari în 
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. b^4); 

b) sunt în conformitate cu prevederile cererii de finanţare pentru care a fost stabilită 
admisibilitatea de către Comisia Europeană. 

------------- 
Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 523 din 24 iulie 
2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. 

(6) În cazul în care, în aplicarea art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , Comisia 

Europeană refuză să contribuie integral sau parţial la finanţarea proiectului major, cheltuielile 
rambursate din Programul operaţional sectorial Mediu, până la data aducerii la cunoştinţă a 
deciziei, vor fi recuperate de la beneficiar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

------------- 
Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 523 din 24 iulie 
2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013. 
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