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4.2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

lei lei
0 1 2 3

I. 10.000,00 1.900,00

1.1 0,00
1.2 0,00
1.3 0,00
1.4 10.000,00 1.900,00
1.5 0,00
1.6 0,00
1.7 0,00
1.8 0,00
II. 12.000,00 0,00

2.1 12.000,00 0,00

2.2 0,00
III. 8.000,00 957,00
3.1 4.500,00 405,00
3.2 1.200,00 0,00
3.3 2.300,00 552,00
3.4 0,00
IV. 0,00 0,00
4.1 0,00
V. 0,00 0,00
5.1 0,00
VI. 0,00 0,00
6.1 0,00
6.2 0,00
6.3 0,00
6.4 0,00
6.5 0,00
6.6 0,00
6.7 0,00
VII. 0,00 0,00
7.1 0,00
VIII. 5.000,00 1.200,00
8.1 5.000,00 1.200,00
8.2 0,00
8.3 0,00
8.4 0,00
8.5 0,00
8.6 0,00
8.7 0,00
IX. 23.500,00 5.640,00
9.1 500,00 120,00
9.2 0,00 0,00
9.3 23.000,00 5.520,00
X. 133.900,00 32.136,00
10.1 120.000,00 28.800,00
10.2 13.900,00 3.336,00
10.3 0,00 0,00
10.4 0,00 0,00

Nr. crt. Denumire cheltuială
Valoare totală (fără TVA) Valoare TVA 

A.  Cheltuieli eligibile
Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză 
Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum şi consultanţă, asistenţă juridică privind desfăşurarea activităţilor proiectului

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente dezvoltării, implementării şi/sau certificării / recertificării  de sisteme
Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii
Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare şi recertificare, inclusiv audituri de sistem
Cheltuieli cu studii şi/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile
Onorarii (consultanţi, lectori, experţi, formatori, etc)
Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie şi cercetare de piaţă
Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente obţinerii finanţării nerambursabile
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii salariale aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personal angajat în cadrul instituţiei, structurii care beneficiază de fondurile strcturale, 
sau în cadrul instituţiei structurii partenere ca funcţionari publici sau personal contractual cu normă întreagă sau parţială de lucru, având atribuţii privind implementarea proiectului finanţat prin 
PODCA 
Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform fişei de pontaj şi contribuţiile aferente suportate de către angajator şi angajat, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei naţionale în vigoare
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)
Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier şi echipamente (inclusiv taxele aferente)
Cheltuieli cu traduceri şi interpretarat
Cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA
Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale 
Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA
Cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări
Cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanţat 
Cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi specifice proiectului finanţat
Cheltuieli cu închirierea de echipamente
Cheltuieli pentru închiriere servicii de  transport
Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport
Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri)
Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport
Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile
Cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului
Cheltuieli generale de administraţie1

Cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de curierat, acces la baze de date)
Cheltuieli cu plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)
Cheltuieli de arhivare şi securizare documente/informaţii
Cheltuieli cu servicii de pază
Cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinerea curentă a sediului
Cheltuieli pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport
Cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport
Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectului2 
Cheltuieli cu achiziţia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe şi mobile) şi alte obiecte de inventar
Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul
Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale 
Cheltuileli cu achiziţia de aplicaţii informatice
Cheltuileli cu achiziţia de licenţe
Cheltuileli cu achiziţia de brevete
Cheltuileli cu achiziţia de mărci
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10.5 0,00 0,00
XI. 500,00 120,00
11.1 0 0,00
11.2 0,00 0,00
11.3 500,00 120,00
XII. 6.600,00 1.584,00
12.1 6.000,00 1.440,00
12.2 0,00
12.3 600,00 144,00
12.4 0,00
XIII. 0,00 0,00

13.1 0,00
XIV. 0,00
XV. 4.000,00 960,00
15.1 3.200,00 768,00
15.2 300,00 72,00
15.3 0,00
15.4 0,00
15.5 500,00 120,00
15.6 0,00
15.7 0,00
XVI. 0,00 0,00
16.1 0,00
16.2 0,00
XVII. 6.500,00 1.560,00
17.1 6.500,00 1.560,00
XVIII. 0,00 0,00
18.1 0,00
XIX. 30.000,00 7.200,00

240.000,00 53.257,00

lei
0 1 2

......
0,00

TOTAL PROIECT (Total A + Total B) 240.000,00

lei
0 1 2

Total C (I+II+…+XVIII) 53.257,00

Cheltuileli cu achiziţia de know how
Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii
Instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii;
Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice.
Cheltuieli pentru cablare reţea internă
Taxe 
Taxe de certificare/recertificare
Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare
Taxe de eliberare a certificatelor
Taxe notariale
Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaţiei referitoare la procedura de achiziţie publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice conform Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA
Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)
Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare
Cheltuieli cu elaborarea, producţia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare
Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare
Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului
Cheltuieli cu producţia, tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale
Cheltuieli cu închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare
Cheltuieli pentu publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare)
Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media
Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente
Cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate
Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit
Cheltuieli cu auditul extern al proiectului
Cheltuieli aferente garanţiilor bancare
Cheltuieli aferente garanţiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanţării
Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale
Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA

Notă: 1 Nu depăşiţi procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului 
2 Nu depăşiti procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului

Nr. crt. Denumire cheltuială
Valoare totală (fără TVA) 

B.  Cheltuieli neeligibile
….

Total B (total cheltuieli neeligibile )

Nr. crt. Denumire cheltuială
Valoare 

C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile
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