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Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 

regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și 

informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 

Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT) 

Titlu proiect: Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului 
Cod smis: POCU/908/1/3/150798 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 

                                                                                                         

 

ANEXA NR. 7  

Lista ORIENTATIVA a cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile nou create  Cheltuieli care 

intră sub incidența ajutorului de minimis 

 

Categorie 

MySMIS 

 

Subcategorie 

MySMIS 

 

Descrierea cheltuielii: 

11-Cheltuieli 

cu taxe/ 

abonamente/ 

cotizații/ 

acorduri/ 

autorizații 

necesare 

pentru 

implementare 

a proiectului 

32-Cheltuieli cu taxe/ 

abonamente/ cotizații/ 

acorduri/ autorizații 

necesare pentru 

implementarea 

proiectului 

Taxe pentru înființarea de întreprinderii 

26-Cheltuieli 

cu subvenții/ 

burse/ premii/ 

ajutoare 

159-Subvenții pentru 

înființarea unei afaceri 

(antreprenoriat)9 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nouangajat 

1.1. Cheltuieli salariale 

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și 

cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuții angajați și angajatori)  

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor 

sprijinite: 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv 

transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, 

între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul 

de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul 

de cazare și locul delegării) 

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente 

deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, 

pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza 

necesară 
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4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât 

terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și 

materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru 

investiții necesare funcționării întreprinderilor 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații 

pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, 

echipamente, vehicule, diverse bunuri  

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) 

aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional 

plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse 

bunuri mobile și imobile) 

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării 

întreprinderilor 

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace 

de transport aferente funcționării întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente 

funcționării întreprinderilor 

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării 

întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării 

întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date 

15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații 

informatice  

15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate 

relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic 

15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și 

active similare 

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte 

instituții financiare 

 


