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Articolul 3
Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi în conformitate cu prevederile art. 56
alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , contribuţia în natură poate fi
considerată cheltuială eligibilă, în conformitate cu prevederile art. 2, dacă îndeplineşte şi
următoarele condiţii specifice:
a) contribuţia este de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor;
b) contribuţia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contribuţie proprie a
beneficiarului şi nu trebuie să depăşească cumulativ 20% din totalul contribuţiei proprii eligibile
a beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare/decizia/ ordinul de finanţare;
-------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 491 din 14 mai
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008.
c) obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost
achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;
d) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator
independent autorizat;
e) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă
din rezultatul operaţiunii;
f) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi
să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
g) respectă prevederile art. 12 lit. e).
Articolul 4
Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială
eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile de la art. 2 şi îndeplineşte următoarele condiţii
specifice:
a) bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare
nerambursabile;
b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii, conform
prevederilor contractului de finanţare/deciziei/ordinului de finanţare;
--------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 491 din 14 mai
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008.
d) costul de achiziţie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială eligibilă şi
respectă prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului;
e) valoarea amortizării poate fi evaluată şi auditată.
Articolul 5
(1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 şi dacă
sunt alocate proporţional operaţiunii, în conformitate cu metoda elaborată de autoritatea de
management şi prevăzută în contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare.
-------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 491 din 14 mai
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008.
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(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul granturilor finanţate din FSE, cheltuielile
generale de administraţie declarate în mod forfetar sunt eligibile dacă se bazează pe costuri
reale şi în procent de până la 20% din costurile directe eligibile ale operaţiunii.
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