CORRIGENDUM Nr. 4
la manualul de implementare a proiectelor finanțate din PO DCA, versiunea februarie 2012
Manualul de Implementare a proiectelor finanţate din Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative (PO DCA) va cuprinde următoarea modificare:
La Anexa 19 - Metodologia de Calcul a Cheltuielilor Generale de Administrație


Punctul 1 - Cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de
curierat, acces la baze de date) va avea următorul cuprins:

În funcţie de natura proiectului, se pot aloca una sau mai multe linii de telefonie fixă/mobilă/internet, care
vor fi folosite pentru efectuarea convorbirilor/transferului de date în vederea derulării activităţilor din
proiect. Beneficiarul va completa o declaraţie pe propria răspundere că linia/liniile respective sunt alocate
proiectului.
În ceea ce priveşte telefonia mobilă, se permite achiziţionarea de abonamente pentru echipa de
management a proiectului, valoarea abonamentelor şi convorbirilor să nu depăşească suma maximă de 150
lei pe lună/abonament.
Pentru accesul la internet, se permite decontarea a maxim 100 lei/ lună pentru fiecare abonament.


Punctul 7 - Cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de
transport va avea următorul cuprins:

Se va calcula cuantumul cheltuielilor cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele
de transport, după următoarea formulă:
Consum mediu/ 100 km* Nr. de km parcurşi = Carburant consumat






în cazul deplasării cu auto personal consumul mediu este considerat 7,5 litri carburant la 100
km parcurşi, conform Hotărârii nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi
în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
În cazul deplasării cu mijloace de transport auto ale unitãţilor, dacã acestea au asemenea
posibilitãţi, consumul mediu trebuie să se încadreze în consumurile lunare de combustibil
prevazute în normativele proprii, stabilite potrivit legii; în lipsa normativelor proprii consumul
mediu este considerat 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi;
Nr. de km parcurşi se calculează pe baza foii de parcurs în care se înscriu km efectuaţi în
vederea derulării activităţilor proiectului.

