
ORDIN nr. 503 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 
pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor" în 
cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din 
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale,

având în vedere prevederile Hotarârii 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,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor,
în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor 
emit urmatorul ordin:

Art. 1
(1)Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrarii în 
vigoare a Contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar, în 
numele si pentru Autoritatea de management al Programului Operational Regional, 
denumit în continuare contract de finantare,
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile mentionate la art. 3 alin. (2) 
efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data intrarii în vigoare a schemei de ajutor de 
minimis, daca se încadreaza în prevederile art. 9 din Hotarârea Guvernului nr. 759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate 
prin programele operationale.
(3)Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) 
se deruleaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 2
(1)Pentru construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare de servicii 
ale microîntreprinderilor sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru 
constructii si instalatii.
(2)Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile de 
lucrari pentru:



a)construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare de servicii ale 
microîntreprinderilor;
b)crearea/ modernizarea utilitatilor generale (precum: alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica) si specifice spatiilor de 
productie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor.
(3)Pentru achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sunt considerate cheltuieli 
eligibile cele efectuate pentru dotari de specialitate pentru activitatile de productie/ 
prestare de servicii/ executie de lucrari de constructii ale microîntreprinderilor.
(4)Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotarile de specialitate pentru activitatile de 
productie/ prestare de servicii/ executie de lucrari de constructii ale microîntreprinderilor 
cuprind:
a)cheltuieli pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor 
incluse în instalatiile functionale;
b)cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor de specialitate;
c)cheltuieli pentru dotari cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii 
prestate.
(5)Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru achizitionarea sistemelor IT si a 
programelor informatice.

Art. 3
(1)Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, 
cheltuielile legate de serviciile de consultanta.
(2)Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanta includ cheltuielile efectuate, 
dupa caz, pentru:
a)plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata si de evaluare;
b)plata serviciilor de consultanta în domeniul managementului proiectului finantat;
c)plata asistentei/ consultantei juridice, în scopul elaborarii documentatiei de atribuire 
si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Art. 4
(1)Cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate 
corespunzator prin documente justificative si doar în limita a maximum 10% din valoarea 
uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 2, în functie de natura si 
complexitatea lucrarilor.
(2)În limita procentului stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate în urma 
modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare pentru realizarea lucrarilor, utilaje 
sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de 
conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea 
contractanta.

Art. 5
Sunt eligibile cheltuielile aferente activitatilor de audit si cheltuielile cu publicitatea si 
informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.



Art. 6
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul economiei si finantelor,

Catalin Doica,

secretar de stat


