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NOTĂ 
 

În atenŃia beneficiarilor şi a solicitanŃilor de finanŃare în cadrul axei prioritare 5 
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniile majore de intervenŃie  5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe” şi 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii 
serviciilor turistice”,  precizăm următoarele: 
 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate 
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale şi a 
prevederilor:  
 
- ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor 
nr.144/07.02.2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor nr.580/27.02.2008 pentru 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe”, cu modificările şi completările ulterioare 
- ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor 
nr.245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor nr.1549/16.05.2008 pentru 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare 
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 
Regional 2007-2013,  
 
(1)Orice cheltuială efectuată şi prevăzută în actele normative mai sus menŃionate, în 
cadrul articolelor care includ cheltuieli aferente investiŃiei de bază, va fi eligibilă doar 
dacă cheltuielile asociate acestor activităŃi sunt corelate cu activitatile propuse prin 
proiect, reprezintă mijloace fixe conform prevederilor Legii 15/1994, HG 105/2007 şi  a HG 
nr. 2139/ 2004, şi sunt încadrate in planul contabil la Clasa 2 –" Conturi de active fixe". 
 
(2)Cheltuielile efectuate cu achiziŃionarea de echipamente de tipul obiectelor de inventar 
conform prevederilor Legii contabilităŃii nr. 82/1991 şi a Normelor de aplicare nu sunt 
eligibile în cadrul domeniilor majore de intervenŃie 5.1 şi 5.2 din cadrul POR. 
 
(3)Cheltuielile efectuate cu achiziŃionarea mijloacelor de transport nu sunt eligibile în cadrul 
Programului OperaŃional Regional.  


