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ANEXA nr. 2  la Procedură   
 

ACTIVITĂŢI  ŞI CHELTUIELI  ELIGIBILE  
 
 

Nr. 
crt 

 
Activităţi eligibile 

 
Cheltuieli 
eligibile 

Valoarea maximă a 
finanţării pe 

activitate*   
– lei  - 

Documente justificative care însoţesc formularul 
de decont 

1. Achiziţionarea de tehnică 
de calcul pentru facilitarea 
accesului agentului 
economic la informare (tip 
PC, format din:    unitate 
centrală, monitor, 
imprimantă, licenţa 
sistemului de operare, 
inclusiv sisteme portabile)  

► cheltuieli 
pentru 
achiziţionare 

6.000 
 

-Certificatul de garanţie, original şi copie certificată; 
-Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, 
original şi copie certificată; 
-Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă/ cotor 
filă CEC/ foaie de vărsământ), original şi copie 
certificată; 
-Copie certificată după extrasul de cont, după caz. 

2. Achiziţionarea de cititoare 
pentru cod cu bare; 
 

► cheltuieli 
pentru 
achiziţionare 

2.500 -Documente de garanţie, original şi copie certificată ; 
-Factură fiscală / chitanţă fiscală, original şi copie 
certificată; 
- Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor 
filă CEC/ foaie de vărsământ), original şi copie 
certificată; 
-Copie certificată după extrasul de cont, după caz. 
 

                                                 
*  60% din valoarea investiţiei (exclusiv TVA);  valoarea totală a AFN nu poate depăşii 50. 000 lei  pentru fiecare beneficiar 
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Nr. 
crt 

 
Activităţi eligibile 

 
Cheltuieli 
eligibile 

Valoarea maximă a 
finanţării pe 

activitate*   
– lei  - 

Documente justificative care însoţesc formularul 
de decont 

3. Achiziţionarea de cântare 
electronice cu/ fără printer 
pentru etichetare 

► cheltuieli 
pentru 
achiziţionare 

4.000 - Documente de garanţie şi de conformitate, original 
şi copie certificată;  
-Factură fiscală / chitanţă fiscală, original şi copie 
certificată; 
- Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor 
filă CEC/ foaie de vărsământ), original şi copie 
certificată; 
-Copie certificată după extrasul de cont, după caz. 
 

4. Achiziţionarea de aparate 
de marcat electronice 
fiscale 

► cheltuieli 
pentru 
achiziţionare 

3.000 -Declaraţia de instalare conform Hotărârii Guvernului 
nr. 479/2003, original şi copie certificată ; 

-Factură fiscală / chitanţă fiscală, original şi copie 
certificată; 
- Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor 
filă CEC/ foaie de vărsământ), original şi copie 
certificată; 
-Copie certificată după extrasul de cont, după caz. 
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Nr. 
crt 

 
Activităţi eligibile 

 
Cheltuieli 
eligibile 

Valoarea maximă a 
finanţării pe 

activitate*   
– lei  - 

Documente justificative care însoţesc formularul 
de decont 

5. Achiziţionarea  de maşini, 
utilaje şi instalaţii de lucru, 
aparate şi instalatii de 
măsurare, control si 
reglare, electro şi 
motostivuitoare pentru  
subgrupele  2.1, 2.2 (anexa 
14 la procedura),  familia 
2.3.6.8.1 din Hotărârea de 
Guvern nr. 2139/2004 - 
exclusiv clasele 2.2.9 si 
2.2.10, jocuri de noroc 
mecanice, electrice, 
electronice, mese de 
biliard, instrumente şi 
automate muzicale 

► cheltuieli 
pentru 
achiziţionare 

50.000  
 

- Certificatul de garanţie, original şi copie certificată; 
- Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, 
original şi copie certificată; 
- Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor 
filă CEC/ foaie de vărsământ), original şi copie 
certificată; 
- Copie certificată  după extrasul de cont, după caz. 
-Copie certificată de pe fişa de amortizare a activului 
achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia. 
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*  60% din valoarea investiţiei (exclusiv TVA);  valoarea totală a AFN  nu poate depăşii 50. 000 lei  pentru fiecare beneficiar 


