
E BUGETUL INDICATIV AL SOLICITANTULUI 

Capitolul 1. Cheltuieli pregătitoare

1.1. Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului

1.1.1. Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, 
expertize
1.1.2. Cheltuieli cu consultanța pentru elaborarea 
proiectului
1.2. Organizarea de întâlniri și seminarii

1.2.1. Închirierea de spații
1.2.2. Transportul participanților
1.2.3. Cazarea participanților
1.2.4. Masa participanților (sau diurna)
1.2.5. Consumabile, servicii și materiale auxiliare 
(birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare 
documente etc.)
1.3. Traducere și interpretare pentru pregătirea 

proiectului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru acțiuni comune de 

instruire

2.1. Servicii de instruire

2.1.1. Onorarii lectori
2.1.2. Taxe de participare la cursuri
2.2. Cheltuieli logistice

2.2.1. Închirierea de spații
2.2.2. Transportul participanților
2.2.3. Cazarea participanților
2.2.4. Masa participanților (sau diurna)
2.2.5. Consumabile, servicii și materiale auxiliare 
(birotica, traduceri, închiriere echipamente, multiplicare 
documente, etc.)
2.3 Alte cheltuieli legate de implementarea 

proiectului*Capitolul 3. Cheltuieli pentru construc ție 

institu țională
3.1. Cheltuieli privind schimbul de experien ță și bune 

practici
3.1.1. Închirierea de spa ții
3.1.2. Transportul participan ților
3.1.3. Cazarea participan ților
3.1.4. Masa participan ților (sau diurna)
3.1.5. Consumabile, servicii și materiale 
auxiliare (birotica, traduceri, închiriere 
echipamente, multiplicare documente, etc.)
3.1.6 Realizarea de publica ții comune
3.1.7  Alte cheltuieli legate de implementarea 
proiectului*
3.2. Cheltuieli cu organizarea de evenimente, 

expoziții, târguri

3.2.1. Onorarii experți
3.2.2. Închirierea de spa ții
3.2.3. Transportul participan ților
3.2.4. Cazarea participan ților
3.2.5. Masa participan ților (sau diurna)
3.2.6. Consumabile, servicii și materiale 
auxiliare (birotica, traduceri, închiriere 
echipamente, multiplicare documente, etc.)
3.2.7 Taxe pentru participan ți

Valoare (EURO)
Valoare 

neeligibilă
Total Valoare

DENUMIREA CAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI
Valoare 
eligibilă



 3.2.8 Alte cheltuieli legate de implementarea 
proiectului*
3.3 Cheltuieli aferente ac țiunilor de twinning 

(înfrățire)3.3.1 Onorarii exper ți (schimb de manageri 
program și de personal)

3.3.2. Transportul participan ților
3.3.3. Cazarea participan ților
3.3.4. Masa participan ților (sau diurna)
3.3.5. Consumabile, servicii și materiale 
auxiliare (birotica, traduceri, închiriere 
echipamente, multiplicare documente, etc.)
3.3.6 Alte cheltuieli pentru implementarea 
proiectului*3.4 Alte activități comune (Lucrări de dezvoltare 

comune)

3.4.1. Servicii de analiză pentru activită țile 
comune3.4.2 Servicii IT (analiză, dezvoltare, testare, etc)
3.4.3 Cheltuieli software licen țiat si hardware
3.4.4 Servicii găzduire portal web
3.4.5 Mentenan ță, actualizare și help-desk
3.4.6 Alte cheltuieli pentru implementarea 
proiectului*Capitolul 4. Investiții pentru implementarea 

proiectelor comune

4.1. Componenta 1 (se completează cu denumirea 

investiției și cu măsura din PNDR, axele 1-3, în 

obiectivele căreia se încadrează investi ția) – bugetul 

aferent Componentei 1 este detaliat în Anexa nr. 1 la 

Bugetul Cererii de Finan țare**

4.n. Componenta n... (se adaugă rânduri pentru 

fiecare componentă) – bugetul aferent Componentei 

n este detaliat în Anexa 1 la Bugetul Cererii de 

Finanțare**

                              

Capitolul 5. Consultanţă pentru implementarea 

proiectului de cooperare și cheltuieli de audit financiar 

pentru proiect

5.1 Consultanţă pentru implementarea 
proiectului de cooperare
5.2 Cheltuieli de audit financiar pentru proiect
TOTAL

Valoare TVA  
TOTAL GENERAL inclusiv TVA

PLANUL FINANCIAR Cheltuieli eligibile EUR Cheltuieli neeligibile 

EUR

TOTAL

Ajutor public nerambursabil (contribu ție UE și 
cofinan țare națională)

Cofinan țare privată, din care:
- autofinan țare
- împrumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contribu ție publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul 

Costurile pentru consultan ță și pregătirea proiectului (suma dintre valoarea capitolului 1, capitolul 5 și valoarea cheltuielilor de proiectare și asistență tehnică la nivelul fiecărei 

componente din capitolul 4) nu pot depă și 10% din costul total eligibil solicitat prin Cererea de Finantare.

Cheltuielile pregătitoare aferente proiectului de cooperare (încadrate în Cap. 1 din Buget) reprezintă strict cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare între 

solicitant și APDRP.

* Alte cheltuieli pentru implementarea proiectului (cuprinse în cadrul fiecărui capitol din Buget) reprezintă cheltuieli ce se justifică pentru desfășurarea proiectului, fără a reprezenta 

însă cheltuielile cu acțiunea pricipală a acestuia.Aceste cheltuieli nu pot depăși 10% din valoarea totală eligibilă a Capitolului în care acestea sunt încadrate.                                                                                                                                                                                                                                                   

** Pentru completarea bugetului aferent fiecărei componente de investiții, se va anexa la prezentul Buget, pentru fiecare componentă în parte, un Buget detaliat, elaborat conform 

formularului cadru specific Măsurii în care se încadrează investiția, conform ultimei forme disponibile pe pagina de intenet a APDRP.




