
CHELTUIELI ELIGIBILE 
 
 
INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE  
 
 
a) Terenuri pentru realizarea de construcţii /amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate 

activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea 
b) Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; 
c) Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.  
 
Costurile de spaţiu cuprind:   

- Spaţiu de birouri;  
- Spaţiu de producţie;  
- Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii; 
- Spaţiu de depozitare.  

 
 
d) Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor;  
e) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control 

şi reglare, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, şi echipamente IT şi 
tehnică de calcul;  

f) Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3,  

g) achiziţionarea de instalaţii de încălzire / climatizare aferente spaţiului de producţie / servicii;  
 
 
INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE  
 
 
brevete de invenţie,  
design industrial,  
mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software, etc.);  
realizare site (maxim 10.000 lei) - pentru prezentarea activităţii solicitantului. 
 

 
ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la: 
 
 
a) Costuri curente:  

- Materii prime, mărfuri;  
- Materiale consumabile, materiale auxiliare; 

b) Costuri de training şi formare personal; 
c) Servicii externe:  

- Contabilitate;  
- Consultanţă fiscală;  
- Consultanţă juridică;  
- Consultanţă în management;  
- Consultanţă IT;  



- Consultant PR; 
- Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate 

realiza înainte de semnarea contractului de finantare. 
 
Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 4% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, mai puţin consultanţa.  
 
d) Costuri legate de procesul de vânzare; 
e)  Costuri administrative; 
f) Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului: 

- racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;  
- infrastructura necesară racordării la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;  
- asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului. 

g) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (în cazul garanţiilor acordate pentru 
creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul 
Programului); 

 
 


