
 

 

SC Shopping Center Network Srl. | Nr. Reg. com. J12/1364/2010 | CUI RO27307733 

Sediu Social: Str. Sitarilor 23, RO-400238 Cluj-Napoca | Punct de lucru: Str. Fabricii 73, RO-400625 Cluj-Napoca 

Tel.: +40 264 444411 | Fax: +40 264 444422 | E-Mail: info@scnet.ro | Web: www.scnetworld.com 

    

Termeni & Conditii pentru utilizarea banilor din dezvoltare activitate SCnet 

 

 

FINANTARE BIROU 

 

Cheltuieli eCheltuieli eCheltuieli eCheltuieli eligibligibligibligibiiiile le le le pentrupentrupentrupentru    biroubiroubiroubirou    

� Inchiriere spatiu pentru birou – 50% din chiria lunara si utilitati, cu conditia ca 

biroul inchiriat sa fie dedicat si folosit cel putin in aceeasi proportie (50%) 

pentru dezvoltarea afacerii SCnet. 

� 50% din costul abonamentului pe platforme profesionale de socializare si 

business networking (ex: LinkedIn, XING, etc.); 

� 50% din costul evenimentelor de business networking – participarea la 

evenimentele de business networking trebuie sa fie aprobate in prealabil de 

catre SCnet pentru a putea fi decontate; 

� 100% din costul inchirierii de sali pentru workshop-uri, prezentari si seminarii 

SCnet; 

� 100% din costul inchirierii de videoproiectoare, ecrane de proiectie si 

monitoare, utilizate pentru prezentari SCnet; 

� 100% din costul cartilor de vizita si al altor materiale promotionale/publicitare 

de la SCnet; 

� 100% din taxele de participare la evenimentele SCnet; 

� 100% din costul facturilor de cazare, daca sunt asociate cu activitatea SCnet; 

� facturi de protocol (restaurant etc.) in limita a maxim 10% din indemnizatia 

lunara de birou; 

� 100% din costul de achizitie pentru laptop, echipamente IT, proiectoare pe o 

baza de calcul de 1/36. 
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FINANTARE AUTO 

    

Cheltuieli eCheltuieli eCheltuieli eCheltuieli eligibligibligibligibiiiile le le le pentru autoturismpentru autoturismpentru autoturismpentru autoturism    

� 50% din costul de leasing sau de inchiriere al autoturismului; 

� 50% din valoarea bonurilor de combustibil; 

� 50% pentru service-ul periodic, inclusiv anvelope, cu excepția revopsirii, a 

reparatiilor in caz de accidente, tunare auto si alte imbunatatiri suplimentare 

neviabile; 

� 50% din costul taxelor de drum; 

� 50% din costul asigurarilor; 

SCnet va deconta facturile de mai sus pana la soldul maxim disponibil in cont. Aceasta 

suma va creste la 75% daca autoturismul este inscriptionat cu sigla SCnet. 

� 50% din valoare in cazul unei achizitii; aceasta suma va fi calculata ca 1/60 si va 

fi decontata in urmatoarele 60 de luni de activitate. 

 

NoteNoteNoteNote::::    

Toate facturile si bonurile fiscale trebuie sa fie emise catre persoana juridica 

beneficiara a fondurilor. 

Chitantele si bonurile fiscale trebuie sa aiba inscris codul fiscal al persoanei juridice. 

SCnet isi rezerva dreptul de a verifica oricand doreste daca aceste conditii sunt 

indeplinite. 

Inscriptionarea autoturismelor trebuie realizata de catre un partener comercial agreat 

de SCnet. 

 

 


