
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectiv specific 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de 
DLRC 
Titlul proiectului: ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL 
ȚINUTUL ZIMBRILOR”  
Cod proiect: POCU/827/5.2./139791 

ANEXA B 

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNEI ÎNTREPRINDERI 

NR. 
CRT 

DENUMIRE CHELUTIALĂ 

1. 

Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat 
1.1.  Salarii nete 

1.2. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 
(contribuții angajați şi angajatori) 

1.3. Onorarii /venituri asimilate salariilor pentru experți proprii cooptat 

2. 

Cheltuieli cu deplasarea personalului întrepinderilor nou-înființate 
2.1. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele 
de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, 
precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării) 

2.2. Cheltuieli pentru cazare 
2.3. Cheltuieli cu diurna pentru personalul propriu 

2.4. Taxe și asigurări de călătorie medicale aferente deplasării 

3. 
Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate pentru care beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 

4.  
Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, 
migrare structuri de date, dezvoltare/adaptare pagini web etc. 

5. 
Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru 
implementarea planului de afaceri 

6. 

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 
inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte investiții 
necesare funcționării intreprinderii 

 Materiale consumabile 

 Papetărie 

 Cheltuieli cu materiale auxiliare 



 

NR. 
CRT 

DENUMIRE CHELUTIALĂ 

 Cheltuieli cu materialele pentru ambalat 

 Cheltuieli cu alte materiale consumabile;Multiplicare 

7. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii intreprinderii 
7.1. Utilități  

 Apă și canalizare 

 Servicii de salubrizare 

 Energie electrică 

 Energie termică și/sau gaze natural 

7.2. Telefoane, fax, internet, acces la baze de date 
7.3. Servicii poștale și/sau servicii curierat 

7.4. Servicii de administrare a clădirilor (întreținere curentă / asigurarea securității 
clădirilor / salubrizare și igienizare) 

7.5. Servicii de întreținere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: 
o întreținere echipamente 
o reparații echipamente 
o întreținere mijloace de transport 
o reparații mijloace de transport 
7.6. Arhivare documente 

7.7. Amortizare active 
7.8. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) 

7.9. Prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) 

7.10. Prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO) 
7.11. Cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare 
al/ale proiectului 

8. 

Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație 

8.1. Închiriere sedii, inclusiv depozite 
8.2. Închiriere spații pentru desfășurarea diverselor activități ale operațiunii 

8.3. Închiriere echipamente 

8.4. Închiriere vehicule 
8.5. Închiriere diverse bunuri 

9. 
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării 
întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, 
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

10. Cheltuieli pt conectarea la rețele informatice aferente funcționării întreprinderii  

11. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderii 
12. Taxe pentru înființarea întreprinderii 



 

NR. 
CRT 

DENUMIRE CHELUTIALĂ 

13. 

Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor  

*prelucrare date 

*întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații  informatice 

*achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit 
și/sau electronic 

*concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 
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CÂRLIGEANU ANA-MIHAELA 

 


