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ORDIN nr. 724 din 13 martie 2008 privind aprobarea listelor de
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii
3.1.1 din cadrul domeniului major de intervenţie 1 - Susţinerea
utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al operaţiunilor
3.3.1 şi 3.3.2 din cadrul domeniului major de intervenţie 3 Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat" din cadrul
Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii
economice" (POS CCE) 2007-2013
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.1 din
cadrul domeniului major de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor şi al operaţiunilor 3.3.1 şi 3.3.2 din cadrul domeniului major de intervenţie 3 Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru
sectoarele public şi privat" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac
parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Cheltuielile eligibile pentru operaţiunile menţionate la art. 1 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 aprobate pentru operaţiunile axei prioritare 3 "Tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat".

Art. 3
(1) Pentru a fi eligibile pentru finanţarea prin operaţiunile menţionate la art. 1, toate cheltuielile
trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în acest ordin, să corespundă
obiectivelor axei prioritare 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi
privat" şi să fie coerente cu 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 organismul intermediar pentru
implementarea axei prioritare 3 din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, în numele şi pentru Autoritatea de
management a POS CCE.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cadrul operaţiunilor 3.3.1 "Suport pentru
implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru
managementul afacerilor" şi 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi
alte soluţii electronice pentru afaceri", cheltuielile privind elaborarea planului de afaceri,
proiectului tehnic şi a studiilor de piaţă, precum şi cheltuielile pentru pregătirea documentaţiei
necesare în procesul de achiziţii sunt considerate eligibile şi în perioada cuprinsă între data
intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat şi semnarea contractului de finanţare între
beneficiar şi organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 3 din cadrul
Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013,
în numele şi pentru Autoritatea de management a POS CCE, cu condiţia să fie strict legate de
realizarea proiectului de investiţii şi să respecte prevederile aplicabile privind achiziţiile.

Art. 4
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Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1: LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE pentru proiectele
finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la
broadband şi la serviciile conexe" din cadrul domeniului major de
intervenţie 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat" din cadrul
Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii
economice" (POS CCE) 2007-2013
- Cheltuieli de conectare la internet broadband
- Cheltuieli cu abonamentul pentru accesul la internet broadband pentru o perioadă de
maximum 12 luni consecutive de la data conectării
- Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
(TIC) (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea,
echipamente periferice etc.)
- Cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesare pentru implementarea proiectului
- Cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării
calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus, precum şi
pachetelor software tip office
- Cheltuieli pentru achiziţionarea unui website
- Cheltuieli pentru achiziţionarea unui nume de domeniu nou ".ro" direct de la furnizorul
naţional de domenii ".ro"
- Cheltuieli privind achiziţionarea soluţiei de semnătură electronică
- Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu
dizabilităţi
- Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect.

ANEXA Nr. 2: LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE pentru proiectele
finanţate
în
cadrul
operaţiunilor
3.3.1
"Suport
pentru
implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii
electronice pentru managementul afacerilor" şi 3.3.2 "Sprijin
pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii
electronice pentru afaceri" din cadrul domeniului major de
intervenţie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3
"Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi
privat" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea
competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013
Cheltuieli pentru servicii de consultanţă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică
(exclus consultanţă fiscală, juridică):
- servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de
piaţă, alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare;
- servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în
procesul de achiziţii.
Cheltuieli pentru realizarea conţinutului iniţial (pentru proiectele de e-learning)
Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare de tip
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desktop/laptop, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) necesare pentru
funcţionarea aplicaţiei informatice
Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de
mai sus, necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice
Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how:
- cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software necesare implementării proiectului, inclusiv
baze de date şi soluţii de securitate;
- cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice - parte a proiectului - pentru
realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor,
dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei.
Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:
- cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software
implementate;
- cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei,
dacă acesta este angajat al beneficiarului
Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului
Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 283 din data de 11 aprilie 2008
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