Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 467 din data de 7 iulie 2009
ORDIN nr. 392 din 17 iunie 2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului
Operational pentru Pescuit 2007-2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.949 din 1
iunie 2009,
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 unor norme detaliate pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit;
- art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura;
- art. 4 lit. b) si e)din Hotarârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 31 alin. (1) si (2) din Hotarârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru
Pescuit 2007-2013;
- art. 7 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1)Se aproba lista cu cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru
Pescuit 2007-2013, denumit în continuare POP, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul
ordin.
(2)Cheltuielile eligibile pentru operatiunile mentionate la alin. (1) vor respecta prevederile prezentului ordin,
ale Hotarârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, ale
Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit si
ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European
pentru Pescuit.
Art. 2
Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile trebuie sa fie în conformitate cu
prevederile legislatiei nationale si comunitare în vigoare privind achizitiile publice.
Art. 3
Cheltuielile cu amortizarea sunt eligibile numai daca respecta prevederile art. 5 din Hotarârea Guvernului nr.
442/2009.
Art. 4
(1)Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, ale
personalului auxiliar încadrat în structura autoritatii de management pentru POP, cu contract individual de
munca pe durata determinata, cu norma partiala ori întreaga de lucru, precum si onorariile expertilor angajati
prin contract de servicii, pentru activitatile adiacente de natura tehnica, financiar-contabila, juridica, audit,
necesare implementarii POP.
(la data 29-mar-2010 Art. 4, alin. (2) abrogat de Art. I din Ordinul 66/2010 )

(3)Cheltuielile de personal auxiliar si permanent se deconteaza conform contractului de munca /deciziei de
încadrare sau proportional cu procentul prevazut în fisa postului /foaia de prezenta aferenta atributiilor
specifice gestionarii POP.
(4)Cheltuielile efectuate de personalul din cadrul autoritatii de management, autoritatii de certificare,
autoritatii de audit si de cel din cadrul organismului de plata care participa la implementarea POP, cu ocazia
deplasarilor interne si/sau externe, pentru transport de persoane, cazare, diurna, indemnizatii de delegare si
taxe de participare, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare si se justifica
efectuarea acestora.
(5)Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare, diurna, sunt eligibile si pentru expertii
din statele membre sau pentru acei experti solicitati de autoritatea de management în contextul implementarii
POP, conform prevederilor legale nationale si comunitare.
(6)Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si
angajator, ale personalului încadrat în structura Directiei generale pescuit - Autoritatea de
management pentru Programul operational pentru pescuit.
(7)Sunt considerate eligibile primele acordate personalului încadrat în structura Directiei generale
pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit.
(la data 29-mar-2010 Art. 4 completat de Art. I din Ordinul 66/2010 )
Art. 5
Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul si diurna se aplica urmatoarele reguli specifice de eligibilitate:
a)în cazul personalului autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de finantarea acestora, pe perioada
delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii în cadrul localitatii, în interesul serviciului,
drepturile acestuia se stabilesc potrivit Hotarârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile
personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în
cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare.
b)în cazul celorlalte categorii de personal implicate în implementarea proiectelor, pentru cheltuielile de
transport se aplica urmatoarele reguli de decontare:
(i)avionul, pe orice distanta, clasa economica;
(ii)trenul, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pâna la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari
de 300 km;
(iii)navele de calatori, dupa tariful clasei I;
(iv)mijloace de transport în comun, dupa tarifele stabilite pentru acele mijloace;
(v)mijloace de transport auto, costul real al combustibilului.
c)Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele
percepute de agentiile de voiaj intra în cheltuielile de transport care se deconteaza.
d)Sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul calatoriilor efectuate pe timp
de noapte, pe distante de peste 300 km.
e)Sunt considerate eligibile si:
(i)cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la si de la aeroport, gara,
autogara sau port, în cazul în care acestea sunt situate în alta localitate;
(ii)cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se executa delegarea, cu mijloacele de transport în
comun, dus-întors, pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare;
(iii)cheltuielile de transport pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii;
(iv)taxele pentru trecerea podurilor;
(v)taxele de traversare cu bacul;
(vi)taxele de aeroport, gara, autogara sau port;
(vii)alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale în vigoare.
f)Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplica urmatoarele reguli de decontare:

(i)numarul zilelor calendaristice în care persoana se afla în delegare se calculeaza de la data si ora plecarii
pâna la data si ora înapoierii mijlocului de transport din si în localitatea unde îsi are locul permanent de
munca, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;
(ii)pentru delegarea cu durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, în cazul delegarii de mai multe zile,
diurna se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore;
(iii)maxime de referinta: 350 lei pe zi /persoana,
g)Pentru cheltuielile de cazare se aplica urmatoarele reguli de decontare:
(i)sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire
turistice, încadrate cu maximum 3 stele. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile,
bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanta, pensiuni, popasuri turistice, spatii de campare organizate
în gospodariile populatiei destinate prin constructie cazarii;
(ii)la stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteaza se iau în considerare taxa de parcare hoteliera,
taxa de statiune si alte taxe prevazute de dispozitiile legale în vigoare;
(iii)în situatia în care în costul cazarii este inclus si micul dejun, se deconteaza si contravaloarea acestuia;
(iv)maxime de referinta: 450 lei pe zi /persoana;
(v)în situatia în care personalul aflat în delegare nu se cazeaza în unitati de cazare specializate, cheltuielile
de cazare se compenseaza prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 30 lei.
Art. 6
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sârbu
ANEXA: LISTA cu cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programul Operational
pentru Pescuit 2007-2013
I.Cheltuielile eligibile generale ale proiectului:
1.cheltuieli privind plata salariilor, remuneratiilor si primelor pentru echipa de implementare,
respectiv un manager de proiect, un contabil si un expert de specialitate, în cadrul si exclusiv pe
perioada de implementare a proiectului;
2.taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti;
3.taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii
proiectului, astfel cum sunt ele mentionate în legislatia nationala;
4.taxe pentru elaborarea planului de afaceri/studiului de fezabilitate/memoriului justificativ;
5.brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare;
6.cheltuieli privind organizarea de santier, respectiv cheltuielile cu lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier si cheltuielile conexe organizarii de santier, astfel cum sunt mentionate
la art. 8 cap. 5 pct. 5.1. din anexa nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii
(la data 19-aug-2011 subpunctul I.., punctul 6. din anexa 1 modificat de Art. I din Ordinul 191/2011 )
7.cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect;
8.cheltuieli de audit;
9.cheltuielile prevazute la art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 442/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(la data 29-mar-2010 subpunctul I.. din anexa 1 modificat de Art. I din Ordinul 66/2010 )
II.Cheltuielile eligibile specifice:
(A)Masura 1.1. Încetarea permanenta a activitatii navelor de pescuit:
- prime pentru încetarea definitiva a activitatii de pescuit.

(B)Masura 1.2. Încetarea temporara a activitatilor de pescuit:
1.prime pentru încetarea temporara a activitatii navelor si ambarcatiunilor de pescuit acordate
proprietarilor acestora;
2.prime acordate pescarilor afectati de încetarea temporara a activitatii navelor si ambarcatiunilor de
pescuit.
(C)Masura 1.3. Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate:
1.achizitia de motoare noi cu consum de combustibil redus si cu un impact redus asupra mediului;
(la data 31-mai-2011 subpunctul II.., alin. (C), punctul 2. din anexa 1 abrogat de Art. I din Ordinul 117/2011 )
3.achizitia de echipamente care fac posibila mentinerea si conservarea capturilor accidentale la bord;
4.achizitia de echipamente ca parte a proiectelor-pilot care au ca tema pregatirea de noi masuri
privind îmbunatatirea calitatii produselor;
5.achizitia de echipamente pentru reducerea impactului asupra habitatelor si speciilor care nu se
comercializeaza;
6.achizitia de echipamente care permit reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor si
fundului marin;
7.cheltuiala aferenta investitiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective (ajutorul se
acorda pâna când acestea devin obligatorii);
8.achizitia de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si securitate la bord;
9.prime de asigurare.
(D)Masura 1.4. Pescuitul de coasta la scara redusa (actiunea 1 - proiecte colective, actiunea 2 - sprijin
pentru pensionarea anticipata si actiunea 3 - investitii la bordul navelor de pescuit):
1.achizitia de motoare noi cu consum de combustibil redus si cu un impact redus asupra mediului;
2.achizitia de echipamente care fac posibila mentinerea si conservarea capturilor accidentale la bord;
3.achizitia de echipamente ca parte a proiectelor-pilot care au ca tema pregatirea de noi masuri
privind îmbunatatirea calitatii produselor;
4.achizitia de echipamente pentru reducerea impactului asupra habitatelor si speciilor care nu se
comercializeaza;
5.achizitia de echipamente care permit reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor si
fundului marin;
6.cheltuiala aferenta investitiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective (ajutorul se
acorda pâna când acestea devin obligatorii);
7.achizitia de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si securitate la bord;
8.prime acordate pentru promovarea organizarii lantului productie - procesare - comercializare a
produselor rezultate din activitatea de pescuit;
9.prime acordate pentru îmbunatatirea activitatii de administrare si controlul conditiilor de acces în
anumite zone de pescuit folosind ambarcatiuni, vehicule, echipamente de telecomunicatii de vedere
de aproape si/sau pe timp de noapte etc.) de care este nevoie pentru supravegherea unei zone de
pescuit;
10.prime pentru pensionare anticipata.
11.prime de asigurare.
(E)Masura 1.5. Compensatii socioeconomice pentru managementul flotei comunitare:
1.achizitionarea pentru prima data a proprietatii totale sau partiale a unei nave/ambarcatiuni de
pescuit;
2.prime pentru pensionarea anticipata a pescarilor de pe navele mai mari de 12 m;
3.prime acordate pescarilor afectati de încetarea definitiva a activitatii navelor si ambarcatiunilor de
pescuit.
(F)Masura 2.1. Acvacultura (actiunea 1 - cresterea capacitatii de productie datorita construirii de noi
exploatatii piscicole, actiunea 2 - variatiile productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor
piscicole existente si actiunea 3 - cresterea cantitatii de alevini proveniti din crescatorii):

1.cheltuielile cu modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru
refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea si
modernizarea statiilor de reproducere;
2.cheltuielile aferente construirii de noi ferme si modernizarii celor existente;
3.cheltuielile cu diversificarea produselor obtinute prin acvacultura în concordanta cu cererile de
piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura, cum ar fi: pesti (sturioni, salau,
calcan, somn african), crustacee, moluste etc.;
4.achizitionarea de tehnologii noi si know-how;
5.cheltuielile aferente construirii de microunitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50%
din materia prima sa provina din productie proprie;
6.cheltuieli pentru realizarea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste;
7.cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directa catre consumatorii
finali, în interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute în cadrul
fermei;
8.achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat,
a produselor rezultate în urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai
în interes propriu;
9.achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la întretinerea bazinelor, digurilor, barajelor,
canalelor din cadrul fermei de acvacultura;
10.cheltuielile pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de
acvacultura;
11.cheltuielile pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje;
12.achizitionarea echipamentelor si instalatiilor de producere a furajelor (Capacitatea acestor
echipamente si instalatii trebuie corelata cu necesarul de furaje pentru acvacultura din cadrul fermei.
Nu este permisa valorificarea furajelor în alt scop sau la terti.);
13.achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia împotriva
pradatorilor;
14.achizitionarea de echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalatii si ambarcatiuni folosite
pentru furajare, tratamente, distribuire de îngrasaminte, pescuit si transport de peste;
15.achizitionarea de software si sisteme de monitorizare a activitatii de productie în cadrul unitatilor
de acvacultura;
16.achizitionarea de echipamente si îmbunatatirea conditiilor de munca si securitate a lucratorilor din
acvacultura;.
17.prime de asigurare;
18.cheltuielile pentru investitii privind energia neconventionala sunt eligibile în limita maxima a 10%
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu conditia ca energia neconventionala
obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul proiectului.
(G)Masura 2.1. Acvacultura (actiunea 4):
1.prime pentru unitatile de acvacultura care includ protectia si ameliorarea mediului, a resurselor
naturale, a diversitatii genetice, precum si gestionarea peisajului si elementelor traditionale ale
zonelor de acvacultura, care depasesc simpla aplicare a bunelor practici de acvacultura aplicate în
mod obisnuit;
2.prime pentru unitatile de acvacultura care trec la acvacultura organica/ecologica;
3.prime pentru unitatile de acvacultura care sunt situate în situri Natura 2000.
(H)Masura 2.1. Acvacultura (actiunea 5)
- Compensatii acordate cultivatorilor de moluste pentru încetarea temporara a recoltarii molustelor
pentru:
1.pierderi datorate închiderii fermelor pe perioade foarte lungi;
2.valoarea de piata mai scazuta datorita dimensiunii prea mari a scoicilor;
3.preturi de piata mai mici în momentul reînceperii recoltarii;
4.pierderi financiare.
(I)Masura 2.1. Acvacultura (actiunea 6 - Masuri de sanatate animala):

- prime pentru finantarea programelor privind controlul si eradicarea bolilor din acvacultura.
(J)Masura 2.2. Pescuit în apele interioare (actiunea 1 - nave de pescuit în apele interioare, actiunea 2 investitii pentru constituirea de instalatii de pescuit în apele interioare si actiunea 3 - investitii pentru
extinderea, echiparea si modernizarea instalatiilor de pescuit în apele interioare):
1.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei la bord;
2.cheltuieli pentru înlocuirea motorului;
3.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca;
4.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de igiena;
5.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea calitatii produsului;
6.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea eficientei energetice;
7.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea selectivitatii (Ajutorul se acorda pâna când
acestea devin obligatorii.);
8.achizitionarea de echipamente pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor;
9.achizitionarea de echipamente pentru protectia capturilor si a uneltelor si sculelor de pescuit fata
de pradatori;
10.cheltuielile cu investitiile pentru construirea de pontoane, cheiuri de acostare;
11.cheltuielile cu investitiile pentru achizitionarea masinilor de gheata mobile;
12.cheltuielile cu investitiile pentru depozitarea capturilor;
13.cheltuielile cu investitiile pentru centre de livrare a pestelui.
14.prime de asigurare.
(K)Masura 2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui (actiunea 1 - cresterea capacitatii de
prelucrare-construire de noi unitati si/sau extinderea unitatilor existente, actiunea 2 - construirea,
extinderea, echiparea si modernizarea unitatilor de prelucrare, actiunea 3 - construirea unui nou
punct de comercializare si actiunea 4 - modernizarea punctelor de comercializare existente):
1.cheltuieli pentru construirea de noi unitati de procesare;
2.cheltuieli pentru extinderea si modernizarea unitatilor existente;
3.achizitionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor si a subproduselor;
4.achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie inovatoare;
5.achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui si al altor materii
prime necesare procesarii, precum si al produselor din peste;
6.achizitionarea de echipamente capabile sa îmbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea
produselor;
7.cheltuieli pentru construirea de depozite frigorifice pentru materia prima si depozitarea produselor
si subproduselor din peste, precum si a semiconservelor din peste;
8.cheltuieli pentru construirea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste,
precum si a conservelor din peste;
9.cheltuieli pentru extinderea si/sau modernizarea capacitatilor de depozitare a pestelui, produselor si
subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste;
10.achizitionarea de instalatii si echipamente destinate exclusiv tratarii, prelucrarii si comercializarii
deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura;
11.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei si a conditiilor de munca;
12.cheltuieli pentru realizarea infrastructurii si achizitionarea de echipamente care vor reduce
impactul negativ asupra mediului (în special prin îmbunatatirea folosirii subproduselor si a
reziduurilor);
13.achizitionarea de software si sisteme de monitorizare pentru managementul unitatilor de
procesare;
14.cheltuieli pentru realizarea de facilitati pentru înfiintarea de piete de gross si burse electronice de
peste;
15.prime de asigurare;
16.cheltuielile pentru investitii privind energia neconventionala sunt eligibile în limita maxima a 10%
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu conditia ca energia neconventionala
obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul proiectului.

(L)Masura 3.1. Actiuni colective:
1.cheltuieli aferente participarii, în parteneriat, la programele de cercetare cu tematica legata de
sectorul pescaresc, desfasurate de institutele de cercetare, ale caror rezultate vor fi de interes
colectiv si popularizate pe scara larga;
2.cheltuielile cu pregatirea profesionala, în vederea îmbunatatirii abilitatilor profesionale, dezvoltarii
de noi metode si instrumente de pregatire pentru pescari;
3.cheltuielile cu achizitionarea de echipamente si realizarea de infrastructuri de productie, prelucrare
sau comercializare, inclusiv pentru tratarea deseurilor;
4.cheltuielile cu restructurarea asociatiilor de producatori pentru realizarea actiunilor prevazute la art.
37 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European
pentru Pescuit;
5.prime pentru sustinerea activitatii asociatiilor de producatori reprezentative la nivel national.
(M)Masura 3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice:
1 cheltuielile cu investitiile pentru constructia sau instalarea de facilitati fixe sau mobile pentru
protejarea sau dezvoltarea faunei si florei acvatice;
2.cheltuielile cu investitiile pentru reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a
rutelor de migrare folosite de speciile migratoare;
3.cheltuielile cu investitiile pentru protejarea si ameliorarea mediului în cadrul Natura 2000, atunci
când aceste zone vizeaza în mod direct activitatile de pescuit, pentru:
a)consultarea factorilor implicati în pregatirea planurilor de management, a strategiilor si schemelor;
b)studii de monitorizare a speciilor;
c)refacerea habitatelor incluzând planificarea si managementul riscului - sisteme de prevenire
timpurie;
d)pregatirea informatiilor si materiale publicitare;
e)crearea de infrastructuri specifice si asigurarea de echipamente pentru rezervatii;
f)instruire si formare pentru angajati;
g)studii relevante pentru situri Natura 2000.
4.prime de asigurare.
(N)Masura 3.3. Porturi de pescuit, locuri de debarcare si adaposturi (actiunea 1 - investitii în porturi
de pescuit existente, actiunea 2 - investitii în restaurarea si ameliorarea locurilor de debarcare si
actiunea 3 - investitii legate de securitatea pentru constructii sau modernizarea unor mici adaposturi
de pescuit):
1.cheltuieli aferente dezvoltarii si modernizarii danelor specializate pentru navele si/sau
ambarcatiunile de pescuit;
2.achizitionarea de echipamente/constructii care faciliteaza descarcarea/încarcarea produselor
pescaresti si asigura siguranta pe parcursul procesului de descarcare/încarcare;
3.cheltuielile pentru construirea, modernizarea si extinderea cheiurilor;
4.cheltuielile aferente investitiilor pentru asigurarea aprovizionarii cu combustibil, energie, gheata si
alimentarii cu apa;
5.achizitionarea de spatii/echipamente care fac posibila mentinerea, procesarea si depozitarea la rece
a produselor de pescuit;
6.cheltuielile aferente realizarii de spatii de depozitare, altele decât cele pentru depozitarea la rece;
7.cheltuielile pentru asigurarea facilitatilor si achizitia de echipamente pentru întretinerea si repararea
navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
8.cheltuielile aferente investitiilor pentru realizarea depozitarii si tratarii deseurilor;
9.cheltuielile aferente investitiilor pentru construirea de mici adaposturi necesare pentru
îmbunatatirea sigurantei pescarilor;
10.achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei;
11.achizitionarea de echipamente pentru operatiunile de manipulare;
12.cheltuielile pentru crearea si amenajarea de facilitati pentru prima vânzare;
13.prime de asigurare.
(O)Masura 3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare:

1.cheltuielile pentru organizarea si participarea la târguri comerciale si expozitii;
2.cheltuieli pentru realizarea studiilor de piata;
3.cheltuieli privind certificarea calitatii, inclusiv crearea de etichete si certificarea produselor
capturate sau recoltate prin metode de productie ecologice;
4.cheltuielile ocazionate de desfasurarea campaniilor de promovare regionale, nationale si
transnationale pentru produse pescaresti si de acvacultura;
5.cheltuieli pentru promovarea produselor obtinute prin metode cu impact scazut asupra mediului;
6.cheltuieli pentru punerea în aplicare a politicilor de calitate;
7.cheltuieli pentru campanii de îmbunatatire a imaginii produselor pescaresti si de acvacultura si a
imaginii sectorului piscicol;
8.cheltuieli pentru promovarea produselor recunoscute în baza Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al
Consiliului din 20 martie 2006 privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale
produselor agricole si alimentare;
9.achizitionarea sau închirierea unui spatiu publicitar si crearea de sloganuri si etichete pe perioada
campaniilor de promovare;
10.cheltuieli pentru elaborarea, editarea si distribuirea materialelor promotionale si informative.
(P)Masura 3.5. Actiuni-pilot:
1.cheltuielile pentru testarea, în conditii apropiate de cele reale din sectorul productiei, a viabilitatii
tehnice sau economice a unei tehnologii inovatoare în scopul dobândirii si raspândirii de cunostinte
tehnice sau economice cu privire la tehnologia testata;
2.cheltuielile pentru desfasurarea de teste asupra planurilor de gestiune si a planurilor de alocare a
efortului de pescuit, inclusiv, daca este necesar, instituirea de zone interzise pescuitului, pentru a
evalua consecintele biologice si financiare, precum si repopularea experimentala;
3.cheltuielile pentru dezvoltarea si testarea de metode de îmbunatatire a selectivitatii uneltelor de
pescuit, de reducere a capturilor accesorii, a capturilor aruncate înapoi în mare sau a impactului
asupra mediului, în special pe fundul marii;
4.cheltuielile pentru testarea unor tipuri alternative de tehnici de gestionare a pescuitului;
5.prime de asigurare.
(Q)Masura 4.1. Dezvoltarea zonelor pescaresti (actiunea 1 - Selectia grupurilor locale si
implementarea strategiilor integrate):
a)cheltuieli pentru realizarea de investitii pentru dezvoltarea turismului, în special a ecoturismului, în
zonele pescaresti, respectiv pentru crearea de infrastructuri pentru cazare, masa si agrement;
b)cheltuieli pentru realizarea de investitii în scopul diversificarii activitatilor economice în vederea
crearii de locuri de munca pentru muncitorii din sectorul pescaresc;
c)cheltuieli pentru sprijinul micilor pescarii si pentru realizarea de infrastructuri si servicii legate de
turism în beneficiul micilor comunitati pescaresti;
d)cheltuieli pentru pregatirea si punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locala;
e)cheltuieli de functionare ale grupurilor locale;
f)alte cheltuieli prevazute în art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
Grupul local stabileste operatiunile finantate prin strategia de dezvoltare locala, cu respectarea
prevederilor art. 45 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.
(R)Masura 4.1. (actiunea 2 - Sprijin pentru actiuni de cooperare între grupurile locale):
1.cheltuieli pentru pregatirea programelor de cooperare ale grupurilor locale la nivel national si/sau în
cadrul Uniunii Europene;
2.cheltuieli pentru implementarea proiectelor comune ale grupurilor locale la nivel national si/sau în
cadrul Uniunii Europene;
3.cheltuieli pentru proiecte comune de instruire ale grupurilor locale la nivel national si/sau în cadrul
Uniunii Europene;
4.cheltuieli ocazionate de organizarea de actiuni privind schimburi de experienta.
Grupul local stabileste operatiunile finantate prin strategia de dezvoltare locala, cu respectarea
prevederilor art. 45 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.

(S)Masura 5.1. Asistenta tehnica - sunt eligibile urmatoarele tipuri de investitii si cheltuieli:
1.Actiunea 1 - Gestiunea si punerea în aplicare a programelor:
a)cheltuieli de asistenta tehnica pentru punerea în aplicare a POP:
1.cheltuieli pentru îmbunatatirea resurselor umane si tehnice - pregatirea, managementul,
monitorizarea programelor;
2.cheltuieli pentru întarirea capacitatii institutionale a autoritatii de management împreuna cu
organismele delegate pentru implementarea POP, a autoritatii de certificare si a autoritatii de audit;
3.cheltuieli pentru sprijinirea activitatii de monitorizare a proiectelor;
4.cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea reuniunilor comitetelor de monitorizare;
5.cheltuieli pentru organizarea, functionarea si sprijinirea grupurilor de lucru necesare implementarii
POP;
6.cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatilor de audit;
7.cheltuieli pentru realizarea si implementarea recomandarilor rezultate în urma misiunilor de
control/expertiza/audit;
8.cheltuieli pentru achizitionarea serviciilor de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare;
9.cheltuieli pentru asigurarea transportului intern si extern, cazare, masa, diurna, indemnizatii de
delegare si taxe de participare a personalului implicat în activitati privind implementarea POP;
10.cheltuieli privind elaborarea documentatiei de atribuire pentru realizarea achizitiilor publice legate
de implementarea POP;
11.achizitionarea de servicii de instruire si consultanta pentru autoritatea de management pentru
selectarea grupurilor locale;
b)cheltuieli privind îmbunatatirea capacitatii administrative:
1.cheltuieli privind organizarea si desfasurarea de sesiuni de angajare în vederea asigurarii
personalului necesar pentru implementarea POP;
2.cheltuieli privind plata salariilor pentru personalul auxiliar si a stimulentelor salariale pentru
personalul permanent implicat în implementarea POP;
3.cheltuieli pentru instruirea personalului din cadrul structurilor implicate în implementarea POP;
4.achizitionarea instrumentelor, materialelor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea si
functionarea infrastructurii de IT la nivel central si regional, care servesc implementarii POP;
5.cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii: instalarea, întretinerea si repararea
echipamentelor informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii, întretinere, actualizarea
si dezvoltarea aplicatiilor informatice, care servesc implementarii POP;
6.achizitionarea instrumentelor, materialelor si echipamentelor necesare pentru verificarea
implementarii proiectelor finantate prin POP;
7.cheltuieli cu serviciile de instalare, întretinere si reparatii echipamente, cu exceptia celor
informatice si de comunicatii, care servesc implementarii POP;
c)activitatile de comunicatie:
1.cheltuieli pentru crearea de retele de comunicatie (intranet etc.) pentru utilizatorii tehnici;
2.cheltuieli pentru crearea bazelor de date specifice activitatii de monitorizare, evaluare, precum si
activitatii de control (sistem IT de monitorizare, control, înregistrarea si stocarea înregistrarilor
contabile);
d)facilitarea relationarii:
1.cheltuieli pentru beneficiarii POP;
2.costuri externe generate de schimburi de experienta între beneficiarii POP;
e)evaluarea:
1.cheltuieli pentru organizarea si functionarea comisiei de evaluare a POP;
2.cheltuieli pentru evaluarea POP;
3.cheltuielile efectuate pentru evaluarile ex-ante, interimare si ex-post ale POP;
4.cheltuieli pentru evaluarea externa pe subiectele specifice sectorului pescaresc.
f)sprijin pentru înfiintarea parteneriatelor public-privat si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala
integrata a zonelor pescaresti:
1.achizitionarea de servicii de instruire si consultanta pentru actorii locali în vederea constituirii
grupurilor locale, elaborarii strategiilor de dezvoltare locala si a planurilor de actiune a grupurilor
locale, inclusiv instruiri pentru managementul grupurilor locale;
2.cheltuieli pentru constituirea partenerialelor public-privat de dezvoltare locala;

3.cheltuieli pentru efectuarea de studii ale zonelor avute în vedere;
4.cheltuieli cu informarea grupurilor-tinta si a publicului larg în ceea ce priveste potentialul zonei si
directiile de dezvoltare locala;
5.cheltuieli pentru animarea teritoriilor, organizarea de evenimente promotionale si instruiri;
6.cheltuieli pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala;
7.vizite de studiu la grupuri LEADER/FLAG de succes.
2.Actiunea 2 - Studiile (excluzând evaluarea) necesare implementarii POP:
1.cheltuieli pentru realizarea de studii stiintifice privind resursele acvatice vii;
2.cheltuieli pentru realizarea de studii de piata cu privire la potentialul consumului de peste;
3.cheltuieli pentru realizarea de studii de fezabilitate în vederea realizarii de porturi pescaresti si
puncte de debarcare;
4.cheltuieli pentru realizarea de studii de fezabilitate în vederea realizarii bursei de peste;
5.cheltuieli pentru realizarea de studii de fezabilitate în vederea crearii pietei de gross;
6.cheltuieli pentru elaborarea unui master plan pentru acvacultura;
7.cheltuieli cu alte studii necesare implementarii POP.
3.Actiunea 3 - Publicitatea si informarea:
a)mijloacele si formele de informare:
1.cheltuieli pentru dezvoltarea si reactualizarea permanenta a paginii web a autoritatii de
management (conceptualizare, design, soft, utilizator etc.);
2.cheltuieli de comunicare, informare si publicitate, difuzarea spoturilor publicitare, radio si TV,
conceperea si productia de spoturi radio si TV, publicitatea prin intermediul presei scrise,
organizarea de sesiuni de training si informare pentru reprezentanti ai mass-mediei, servicii de
monitorizare media;
3.cheltuieli pentru realizarea de spoturi publicitare, prezentari audiovideo la radio si TV;
b)informarea partilor interesate:
1.cheltuieli pentru asigurarea unui flux adecvat de informatii si publicitate, informarea publicului larg
(postere, brosuri, ghiduri, fluturasi, bannere etc.) si diseminarea POP;
2.cheltuieli pentru organizarea de seminare si ateliere/întâlniri de lucru;
3.cheltuieli pentru realizarea de campanii speciale de informare si publicitate;
4.cheltuieli privind organizarea de evenimente în vederea promovarii POP;
5.cheltuieli privind sesiuni de instruire pentru beneficiari.
4.Alte activitati de asistenta tehnica:
1.cheltuieli cu personalul
1.1.cheltuieli cu salarii si asimilate:
a)salarii;
b)prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislatiei în vigoare);
1.2.cheltuieli cu contributii sociale aferente remuneratiilor, cheltuielilor salariale si cheltuielilor
asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):
a)contributii de asigurari sociale de stat;
b)contributii de asigurari de somaj;
c)contributii de asigurari sociale de sanatate;
d)contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
e)alte contributii;
1.3.sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu);
2.cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
2.1.transport de persoane (personal propriu, alte persoane);
2.2.transport de materiale si echipamente;
2.3.cazare;
2.4.diurna;
2.5.alte costuri aferente transportului (rovinieta, taxe de pod si altele asimilate);
3.cheltuieli aferente managementului POP
3.1.cheltuieli cu materialele tiparite;
3.2.traducere si interpretare;
3.3.servicii de sonorizare;
3.4.prelucrarea datelor;

3.5.conectarea la retele informatice;
3.6.întretinerea, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;
3.7.cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica;
3.8.achizitionarea de publicatii, carti, reviste de specialitate, în format tiparit si/sau electronic;
3.9.abonamente la publicatii de specialitate;
3.10.concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare;
3.11.materiale consumabile:
a)cheltuieli cu materialele auxiliare;
b)cheltuieli cu combustibilul;
c)cheltuieli cu piesele de schimb;
d)cheltuieli cu alte materiale consumabile.
3.12.materiale de natura obiectelor de inventar - birotica, papetarie;
3.13.studii, analize, rapoarte si strategii;
3.14.furnituri de birou;
4.cheltuieli financiare si juridice
4.1.asigurarea medicala pentru calatoriile în strainatate;
4.2.cheltuieli aferente deschiderii, administrarii si operarii conturilor dedicate, proiectelor;
4.3.consultanta si expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica;
4.4.servicii de evaluare;
4.5.taxe notariale;
4.6.servicii de audit;
5.cheltuieli pentru achizitii de:
a)imobile (sediu), inclusiv prin leasing;
b)mijloace de transport, autoturisme, inclusiv prin leasing, necesare desfasurarii activitatii de
implementare a POP;
c)aparatura birotica, mobilier, echipamente de calcul si accesorii, instalatii;
6.cheltuieli pentru închirieri, amortizari si leasing
6.1.cheltuieli cu închirierea (locatii, bunuri):
a)închiriere de sedii administrative si/sau operative, inclusiv depozite;
b)închiriere de spatii pentru desfasurarea diverselor activitati;
c)închiriere de echipamente;
d)închiriere de vehicule;
e)închiriere de diverse bunuri;
6.2.cheltuieli cu amortizarea activelor;
6.3.rate de leasing platite de utilizatorul de leasing pentru:
a)echipamente;
b)vehicule;
c)diverse bunuri;
7.cheltuieli cu utilitatile:
a)apa si canalizare;
b)servicii de salubrizare;
c)energie electrica;
d)energie termica si/sau gaze naturale;
e)telefoane, fax, internet, acces la baze de date;
f)servicii postale;
g)servicii de curierat;
7.1.servicii de administrare a cladirilor:
a)întretinere curenta;
b)asigurarea securitatii cladirilor;
c)salubrizare si igienizare;
7.2.cheltuieli cu servicii de instalare, întretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:
a)instalare echipamente;
b)întretinere echipamente;
c)reparatii echipamente;
d)întretinere mijloace de transport;

e)reparare mijloace de transport;
7.3.arhivarea documentelor;
8.cheltuieli de informare si publicitate
8.1.cheltuieli de informare si publicitate pentru program:
a)productia materialelor publicitare si de informare;
b)tiparirea/multiplicarea, productia materialelor publicitare si de informare;
c)difuzarea materialelor publicitare si de informare;
d)dezvoltare/adaptare de pagini web;
e)productia, tiparirea/multiplicarea si distributia de materiale promotionale;
f)închirierea spatiului de antena privind organizarea de evenimente, conferinte, workshopuri, inclusiv
campanii de mediatizare si constientizare (difuzarea si productia spoturilor publicitare radio si TV);
g)publicitate prin intermediul presei;
8.2.cheltuieli de informare si publicitate pentru POP;
9.cheltuieli aferente organizarii de evenimente
9.1.cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare
si a potentialilor beneficiari;
9.2.cheltuieli efectuate pentru organizarea de/participarea la evenimente, seminare, conferinte,
sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare si selectie, a comitetelor de monitorizare, a
reuniunilor de lucru;
9.3.cheltuieli de participare la târguri si expozitii;
10.cheltuieli efectuate privind consultanta si expertiza tehnica, financiara, contabila, fiscala si juridica
cu privire la implementarea POP (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri si
metodologii);
11.cheltuieli pentru înfiintarea unei retele nationale a grupurilor locale;
12.cheltuieli privind sprijinirea înfiintarii grupurilor locale în etapa pregatitoare;
13.cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea cladirilor;
14.cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea utilitatilor:
a)alimentare cu apa, canalizare;
b)alimentare cu gaze naturale;
c)agent termic;
d)cai de acces;
e)facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati;
f)energie electrica.
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