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NOTĂ  

 
 

privind stabilirea eligibilităţii unor cheltuieli în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 – 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”, 
în conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 

267/04.03.2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1447/10.05.2008 
 
 
 
În conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 
267/04.03.2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1447/10.05.2008 ce reglementează 
eligibilitatea cheltuielilor în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” a fost stabilită interpretarea 
anumitor categorii de cheltuieli eligibile: 

 
 
 Conform art. 2, alin. 4 sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de 

protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea 
lucrărilor. În acest sens, sunt considerate eligibile, inclusiv cheltuielile cu plantarea de 
arbori, arbuşti şi plante perene. 

 
 În conformitate cu art. 4, cheltuielile pentru realizarea de piscine, saune, săli de fitness 

în interiorul structurii de afaceri nu sunt eligibile, relizarea acestora nefiind strict 
necesară pentru funcţionarea unei structuri de afaceri. 

 
 În confomitate cu art. 4, alin 4 cheltuielile cu mobilierul nu sunt eligibile. 

 
 În conformitate cu art. 4. alin. 2 a) şi 2b) sunt eligibile cheltuielile pentru locurile de 

parcare cu condiţia ca acestea să fie parte integrantă din structura de afaceri 
(deservesc structura de afaceri). 

 
 În conformitate cu art. 4. alin. 2 a) nu sunt eligibile cheltuielile cu împrejmuirea 

proprietăţii. Aceasta nu este eligibilă nici în sensul creării condiţiilor de desfăşurare a 
activităţii de construcţii-montaj de la art. 5 cheltuielile privind organizarea de şantier, 
fiind o cheltuială ce va fi suportată de către solicitant. 

 
 Art. 4. alin. 2 c) detaliează cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii 

aferente execuţiei obiectivului investiţiei: staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare 
a energiei şi gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţele 
broadband (internet). Atfel, cheltuielile cu instalaţiile PSI nu sunt eligibile. De 
asemenea, în conformitate cu art. 4, alin. 4 cheltuielile cu dotările PSI nu sunt eligibile. 

 
Aceste clarificări sunt valabile până la data publicării în Monitorul Oficial a modificărilor şi 
completărilor la ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 
267/04.03.2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1447/10.05.2008 
 
 


