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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 
Obiectivul specific OS1.1 – ,,Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile” si OS 
1.2 - ,,Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs, someri cu varsta 
intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile” 
Titlu proiect “EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” 

Nr. contract finanțare POCU/908/1/3/150814            Anexa 5 
 

Bugetul Investitiei 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor 

Contributie 
proprie 

Cheltuieli 
eligibile, fără 

TVA 

TVA aferentă TOTAL ELIGIBIL TOTAL 

TVA 
nedeductibilă 

TVA 
deductibilă 

  

col. 
1 col.2 col.3 col.4 col.5 col.6 

col.7 = col.4 + 
col.5 col.8 

1. 
Cheltuieli cu salariile personalului nou-
angajat             

1.1 Salarii             

                

                

                

1.2 
Onorarii/ venituri asimilate salariilor 
pentru experți proprii/ cooptați 

            

1.3 

Contribuţii sociale aferente cheltuielilor 
salariale si cheltuielilor asimilate 
acestora (contribuţii angajaţi si 
angajatori)             

                

                

                

2. 
Cheltuieli cu deplasarea personalului 
întreprinderilor nou  înfiinţate             
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2.1 Cheltuieli pentru cazare             

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu             

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor             

2.4 
Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări 
medicale aferente deplasării             

3. 

Cheltuieli aferente diverselor achiziţii 
de servicii specializate, pentru care 
Beneficiarul ajutorului de minimis nu 
are expertiza necesară;             

                

                

                

                

                

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 
investiţii necesare funcţionării 
întreprinderilor             
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5. 

Cheltuieli cu închirierea de sedii 
(inclusiv depozite), spații pentru 
desfășurarea diverselor activițăți ale 
întreprinderii, echipamente, vehicule, 
diverse bunuri;             

                

                

6. 

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);             

                

7. 
Utilităţi aferente funcţionării 
întreprinderilor             

                

                

                

                

                

8. 
Servicii de administrare a clădirilor 
aferente funcţionării întreprinderilor             

9. 
Servicii de întreţinere şi reparare de 
echipamente şi mijloace de transport 
aferente funcţionării întreprinderilor             

10. 
Arhivare de documente aferente 
funcţionării întreprinderilor             

11. 
Amortizare de active aferente 
funcţionării întreprinderilor             
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12. 
Cheltuieli financiare şi juridice 
(notariale) aferente funcţionării 
întreprinderilor             

13. 
Conectare la reţele informatice 
aferente funcţionării întreprinderilor             

                

                

14. Cheltuieli de informare şi publicitate 
aferente funcţionării întreprinderilor             

                

                

                

15. 
Alte cheltuieli aferente funcţionării 
întreprinderilor             

                

                

                

                

15.1 Prelucrare de date             

15.2 
Întreţinere, actualizare si dezvoltare 
aplicaţii informatice             

                

15.3 

Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste 
de specialitate relevante pentru 
operaţiune, în format tipărit şi/sau 
electronic             

                

15.4 
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci 
comerciale, drepturi şi active similare             

                

TOTAL GENERAL             

        

  Valoare Calcul     
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I. Valoarea totală a proiectului, din care:    I.a. + I.b.+ II     

I.a. 
Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv 
TVA nedeductibilă*)   

total col.7 din 
Buget     

I.b. 

Valoarea neeligibilă a proiectului ( TVA 
deductibilă aferentă cheltuielilor 
eligibile)   

total col.6 din 
Buget     

II. Contribuţia proprie a solicitantului   
total col.3 din 
Buget     

III. Finanţare nerambursabilă solicitată**)    I.a     

        

 

*)Cheltuiala de TVA nedeductibilă este 
eligibilă       

 

**) Ajutorul financiar nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în 
cuantum de maxim 121. 877,  50 lei; (25.000 eur x 4,8751 lei/euro).     

        

Un plan de afaceri NU trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate mai sus. Lista cheltuielilor eligibile pentru 
înființarea și dezvoltarea afacerii este orientativă. 
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Proiecții financiare privind afacerea 

Nr
. 
crt
. 

 
Explicaţii 

ANUL I ANUL II ANUL III 

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 
   

A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)    

1 din vânzări    

2 din credite primite    

3 
alte intrări de numerar (aport propriu,etc.)    

4 Subventie schema de minimis 
   

 Total disponibil (I+A)    

B 
Cheltuieli    

1 
Cheltuieli pentru investitii    

 
2 

Cheltuieli cu materii prime şi materiale 
consumabile 

   

3 Salarii (inclusiv contributiile aferente)    

4 
Chirii    

5 
Utilităţi    

6 
Costuri funcţionare birou    

7 
Cheltuieli de marketing    

8 
Reparaţii/Întreţinere    

9 Servicii cu terţii (contabilitate, expertiza 
juridica, etc) 

   

10 
Alte cheltuieli    

C 
Credite (1+2)    

1 
rambursări rate de credit scadente    

2 dobânzi şi comisioane    

D Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe 

(1-2+3) 

   

1 
Plăţi TVA    
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2 Rambursări TVA    

3 
Impozit pe profit/cifră de afaceri    

E 
Dividende    

F 
Total utilizări numerar (B+C+D+E)    

G 
Flux net de lichidităţi (A-F)    

II 
Sold final disponibil (I+G)    

 

 

 

 

 


