
ORDIN nr. 184 din 21 ianuarie 2008 
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate 
în cadrul operaţiunilor 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" - Domeniul Major 
de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe 
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b "Sprijin pentru 
consultanţă acordat IMM" - Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea 
durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de 
producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial 
"Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 
EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2008  
 
 
    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, şi al art. 13 din Hotărârea 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. 759/2007, 
 
    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în 
cadrul operaţiunii 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" şi al 
operaţiunii 1.3.b "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM" ale axei prioritare 
1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului 
operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-
2013, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din 
prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Cheltuielile eligibile pentru operaţiunile menţionate la art. 1, din cadrul 
axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", vor 
respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi ale schemelor 
de ajutor de stat corespunzătoare, aprobate. 
    ART. 3 
    (1) Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să 
facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în acest ordin, să 
corespundă obiectivelor axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient" şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor 
propuse spre finanţare. 
    (2) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la 
data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi 
Autoritatea de management sau, după caz, organismul intermediar pentru 
implementarea axei prioritare 1 din cadrul Programului operaţional sectorial 
"Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, în numele şi pentru 
autoritatea de management al POS CCE. 
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cadrul operaţiunii 1.1.a 
"Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 
investiţii tangibile şi intangibile", cheltuielile cuprinse în anexa nr. 1 
privind elaborarea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate şi 
a planului de afaceri (dacă sunt solicitate ca anexe la cererea de finanţare) 



sunt considerate eligibile şi în perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a schemei de ajutor de stat şi semnarea contractului de finanţare 
semnat între beneficiar şi organismul intermediar pentru implementarea axei 
prioritare 1 din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea 
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, în numele şi pentru 
Autoritatea de management al POS CCE, cu condiţia să fie strict legate de 
realizarea proiectului de investiţii şi să respecte prevederile aplicabile 
privind achiziţiile. 
    ART. 4 
    (1) Categoriile de cheltuieli menţionate în anexa nr. 3 vor fi considerate 
eligibile numai în cazul în care activitatea de consultanţă este acordată de 
către un operator economic specializat şi în condiţiile în care serviciul de 
consultanţă respectiv nu se constituie într-o activitate continuă sau periodică 
şi nu este legat de cheltuielile curente de funcţionare a activităţii 
beneficiarului, precum serviciile de consultanţă fiscală, juridică şi de 
publicitate. 
    (2) Cheltuielile cuprinse în anexa nr. 3 vor fi rambursate numai în 
condiţiile în care contractul încheiat de beneficiar cu operatorul economic 
menţionat la alin. (1) este ulterior semnării contractului de finanţare. 
    ART. 5 
    Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
               Ministrul economiei 
                 şi finanţelor, 
               Varujan Vosganian 
 
    Bucureşti, 21 ianuarie 2008. 
    Nr. 184. 
 
 
    ANEXA 1 
 
                      LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE 
    pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 1.1.a "Sprijin pentru 
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile" a axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea 
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 (beneficiari: întreprinderi 
mici şi mijlocii) 
 
    1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) 
    2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în 
limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), precum: 
    2.1. Achiziţie de clădiri, cu excepţia leasingului imobiliar 
    2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente 
construcţiilor 
    3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau 
a obiectelor de inventar (imobilizări corporale), precum: 
    3.1. Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasingului 
financiar 
    3.2. Achiziţia - cu excepţia leasingului financiar - de mijloace de 
transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de 
producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi CB - Industria 
extractivă - produse neenergetice) 



    4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia 
leasingului financiar, precum: 
    4.1. Aplicaţii informatice 
    4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând 
software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale 
întreprinderii. 
    5. Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru: 
    a) elaborarea de studii şi documentaţii preliminare necesare investiţiei, 
cum sunt: studiile de amplasament asupra terenului (ridicare topografică, 
studiu geologic), studiul pentru organizarea de şantier etc.; 
    b) elaborarea studiilor de soluţie, a documentaţiilor pentru obţinerea 
avizelor tehnice de racordare, a proiectelor pentru realizarea racordărilor la 
sursele/reţelele de utilităţi din zonă (apă-canal, energie electrică şi 
termică, gaze naturale etc.); 
    c) elaborarea planului de afaceri şi a studiilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate; 
    d) elaborarea documentaţiei necesare obţinerii certificatului de urbanism 
şi a autorizaţiei de construire; 
    e) elaborarea studiului de impact al proiectului asupra mediului şi de 
identificare a măsurilor/lucrărilor necesare în cadrul proiectului, pentru 
remedierea impactului negativ; 
    f) elaborarea proiectului de execuţie a investiţiei şi a detaliilor şi 
devizelor de execuţie; 
    g) consultanţă tehnică/tehnologică de specialitate şi dirigenţie de 
şantier, necesare realizării investiţiei şi prevăzute în devizul general; 
    h) servicii de consiliere a beneficiarului în managementul şi implementarea 
proiectului de investiţii; 
    i) consultanţă pentru achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi 
software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate. 
    6. Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor 
de tehnologie/echipamente/software) 
    Valoarea cumulată a categoriilor de cheltuieli prevăzute la pct. 5 şi 6 nu 
trebuie să depăşească 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
 
 
    ANEXA 2 
 
                LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE 
    pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 1.1.a "Sprijin pentru 
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile" a axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea 
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 (beneficiari: întreprinderi 
mari) 
 
    1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) 
    2. Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în 
limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), precum: 
    2.1. Achiziţie de clădiri, cu excepţia leasingului imobiliar 
    2.2. Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente 
construcţiilor 
    3. Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau 
a obiectelor de inventar (imobilizări corporale), precum: 
    3.1. Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasingului 
financiar 



    3.2. Achiziţia - cu excepţia leasingului financiar - de mijloace de 
transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de 
producţie (doar pentru codurile CAEN F - Construcţii şi CB - Industria 
extractivă - produse neenergetice) 
    4. Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale - cu excepţia 
leasingului financiar, precum: 
    4.1. Aplicaţii informatice 
    4.2. Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând 
software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale 
întreprinderii. 
 
 
    ANEXA 3 
 
               LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE 
    pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 1.3.b "Sprijin pentru 
consultanţă acordat IMM" a axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ 
şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea 
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-201 
 
    1. Cheltuielile pentru achiziţia de servicii de consultanţă pentru 
următoarele activităţi, cu condiţia ca serviciul de consultanţă respectiv să nu 
se constituie într-o activitate continuă sau periodică şi să nu fie legat de 
cheltuielile curente de funcţionare a activităţii beneficiarului conform art. 4 
alin. (1) din prezentul ordin: 
    a) elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi 
produse şi/sau servicii şi tehnologii; 
    b) elaborarea planului de afaceri, studiilor de prefezabilitate şi/sau 
fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, 
precum şi pentru crearea de produse competitive; 
    c) elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau 
analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect; 
    d) elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un 
anumit proiect; 
    e) elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimularea 
resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit 
proiect; 
    f) elaborarea unui studiu asupra protecţiei proprietăţii intelectuale; 
    g) elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi 
soluţii informatice ori pentru un domeniu precizat sau e-business; 
    h) elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul 
afacerii. 
                               ___________ 
 


