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ORDIN 
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei 
prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 
 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 164 din 4 martie 2008 
 
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale, 
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii, 
    în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
    în temeiul art. 11 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi 
finanţelor emit următorul ordin: 
 
    Art. 1 - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data 
intrării în vigoare a Contractului de finanţare semnat între beneficiar şi organismul 
intermediar, în numele şi pentru Autoritatea de management al Programului Operaţional 
Regional, denumit în continuare contract de finanţare. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile menţionate la art. 3 alin. (2) 
efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de 
ajutor de minimis, dacă se încadrează în prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale. 
    (3) Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. 
(2) se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile 
publice. 
    Art. 2 - (1) Pentru construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor de 
producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor sunt considerate cheltuieli 
eligibile cele efectuate pentru construcţii şi instalaţii. 
    (2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile 
de lucrări pentru: 
    a) construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale 
microîntreprinderilor; 



    b) crearea/modernizarea utilităţilor generale (precum: alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică) şi specifice spaţiilor de 
producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor. 
    (3) Pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi sunt considerate cheltuieli 
eligibile cele efectuate pentru dotări de specialitate pentru activităţile de 
producţie/prestare de servicii/execuţie de lucrări de construcţii ale microîntreprinderilor. 
    (4) Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotările de specialitate pentru activităţile de 
producţie/prestare de servicii/execuţie de lucrări de construcţii ale microîntreprinderilor 
cuprind: 
    a) cheltuieli pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a 
celor incluse în instalaţiile funcţionale; 
    b) cheltuieli pentru achiziţionarea echipamentelor de specialitate; 
    c) cheltuieli pentru dotări cu mobilier şi echipamente specifice domeniului de servicii 
prestate. 
    (5) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea sistemelor IT şi a 
programelor informatice. 
    Art. 3 - (1) Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, cheltuielile legate de serviciile de consultanţă. 
    (2) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţă includ cheltuielile efectuate, 
după caz, pentru: 
    a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare; 
    b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului finanţat; 
    c) plata asistenţei/consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire 
şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
    Art. 4 - (1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt 
detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a maximum 10% 
din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 2, în funcţie 
de natura şi complexitatea lucrărilor. 
    (2) În limita procentului stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma 
modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare pentru realizarea lucrărilor, 
utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de 
conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea 
contractantă. 
    Art. 5 - Sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor de audit şi cheltuielile cu 
publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare. 
    Art. 6 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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