
Nr.crt. Categorie Cheltuială U.M.

Directa

23. cheltuieli cu hrana Directa

91.subventii
Directa94. burse

95. premii

29. cheltuieli cu servicii Directa

Directa

Tip 
cheltuială

Descrierea 
cheltuielii

5.cheltuieli cu 
închirierea, altele decât 
cele prevazute la 
cheltuielile generale de 
administrație

9. cheltuieli cu 
închirierea, altele 
decât cele prevazute 
la cheltuielile 
generale de 
administrație

81. cheltuieli cu 
hrana

26.cheltuieli cu subventii/
burse/premii

104. cheltuieli cu 
servicii pentru 
organizarea de 
evenimente și 
cursuri de formare

100. cheltuieli 
pentru consultanță și 
expertiză, inclusiv 
pentru elaborare 
PMUD

106. cheltuieli cu 
servicii IT, de 
dezvoltare/actualizar
e aplicații, 
configurare baze de 
date, migrare 
structuri de date etc.

9. cheltuieli aferente 
managementului de 
proiect

23. cheltuieli 
salariale cu 
managerul de 
proiect



25. cheltuieli salariale Directa

27.cheltuieli cu deplasarea Directa

Directa

83. cheltuieli 
salariale cu 
personalul implicat 
in implementarea 
proiectului (în 
derularea 
activităților, altele 
decât management 
de proiect)

164. contribuții 
sociale aferente 
cheltuielilor salariale 
şi cheltuielilor 
asimilate acestora 
(contribuții angajați 
şi angajatori)

87. onorarii/venituri 
asimilate salariilor 
pentru experți 
proprii/cooptați

98. cheltuieli cu 
deplasarea pentru 
personal propriu și 
experți implicați în 
implementarea 
proiectului

97. cheltuieli cu 
deplasarea pentru 
participanti - grup 
tinta

11. cheltuieli cu 
taxe/abonamente/cotiz
ații/acorduri/autorizații 
necesare pentru 
implementarea 
proiectului

32. cheltuieli cu 
taxe/abonamente/co
tizații/acorduri/autor
izații necesare 
pentru 
implementarea 
proiectului



Directa

Directa

4. cheltuieli de leasing Directa

Directa

Directa

Indirectă

Valoarea totală a finanțării nerambursabile cerută:

*La fiecare subcapitol puteți insera oricâte rânduri sunt necesare pentru prezentarea cheltuielilor

21. cheltuieli cu 
achiziția de active fixe 
corporale (aletele decât 
terenuri și imobile), 
obiecte de inventar, 
materii prime și 
materiale, inclusiv 
materiale consumabile

70. cheltuieli cu 
achiziția de materii 
prime, materiale 
consumabile și alte 
produse similare 
necesare proiectului

28. cheltuieli de tip 
FEDR

161. cheltuieli cu 
construcții, inclusiv 
reabilitare/moderniz
are clădiri

8. cheltuieli de 
leasing fără achiziție

51. cheltuieli sub forma 
de bareme standard 
pentru costurile unitare

210. costuri calificare 
nivel 2
211. costuri calificare 
nivel 3
212. costuri calificare 
nivel 4

Cheltuieli directe
Cheltuieli eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului și pentru care este demonstrată legătură cu activitatea în cauză

26. cheltuieli cu 
subvenții/burse/premii
/ajutoare

159. subvenții 
pentru înființarea 
unei afaceri 
(antreprenoriat)

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și nu pot fi atribuite direct unei anumite activități

44. cheltuieli indirecte 
conform art. 68

166. cheltuieli 
indirecte conform 
art. 68



Semnatura Lider

Semnatura Partener 1

Semnatura Partener 2

Semnatura Partener 3

Semnatura Partener n



Cantitate Preţ unitar Ajutor de stat
Valoare 
totală 

Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile

Contribuţie 
proprie 
eligibilă





Valoarea totală a finanțării nerambursabile cerută:

*La fiecare subcapitol puteți insera oricâte rânduri sunt necesare pentru prezentarea cheltuielilor

Cheltuieli eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul proiectului și pentru care este demonstrată legătură cu activitatea în cauză

Cheltuieli eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și nu pot fi atribuite direct unei anumite activități



Entitate responsabilă Activitate Subactivitate





*La fiecare subcapitol puteți insera oricâte rânduri sunt necesare pentru prezentarea cheltuielilor



Justificare






	Buget

