
PLAFOANE MAXIME ELIGIBILE CE SE POT DECONTA DIN AJUTORUL DE MINIMIS 
(SUBVENTIE) PENTRU ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI SERVICII DIN CADRUL PLANURILOR 

DE AFACERI 
 
 
Este necesar a se respecta plafoanele maxime impuse in Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 . 
 
 

Pentru cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităților 
proiectului, au fost stabilite plafoane pentru: 

 Pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA. 

 Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 
200 lei/zi,inclusiv TVA. 

Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU. 
Decontarea acestor cheltuieli se va realiza proporţional cu timpul/gradul utilizării pentru 
activităţile proiectului. 

În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi 
societăţile de leasing, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată 
este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face 
obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile pentru finanţare din POCU 
proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul 
de utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) 
este mai mare sau egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care 
gradul de utilizare pe lună este de mai mic decât 50%, rata de leasing se va deconta 
proporţional cu gradul de utilizare. 

Pentru achiziţia de echipamente au fost stabilite plafoane maxime eligibile pentru: 

 laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA; 

 computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA; 

 videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA; 

 imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA; 

 multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA; 

 tabletă - 900 lei inclusiv TVA. 

Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU. 

Echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie justificate din punctul de 
vedere al caracteristicilor tehnice și al necesității acestora în vederea îndeplinirii 
activităților. 


