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CORRIGENDUM 1: 

 
1. La Ghidul Solicitantului, Anexa 2 Buget s-au modificat: 

 
 

− Numerotarea notelor de subsol. Din cauza formei de buget standard care nu poate fi 
schimbata, s-au strecurat erori de numerotare. 

− Liniilor 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 li s-au adaugat note de subsol pentru mai multa claritate 
− In dreptul liniilor 3.1, 3.3, 5.3, 5.6 s-au adaugat formule care nu permit celui care 

introduce date in formatul excel de buget, sa treaca cifre inafara marjelor permise, ex: 
o liniile 3.1 si 3.3 adunate nu trebuie sa depaseasca 20% din linia 6 
o linia 5.3 trebuie sa fie maximum  1% din linia 6. 

 
Atasam cele doua forme de buget 
 
Toate celelalte anexe ale Ghidului Solicitantului raman neschimbate 
 



Anexa B. Bugetul Proiectului1

Cheltuieli Unitate
Numar de 

unităţi Unitate
Număr de 

unităţi

3.1 Achiziţii echipamente9,10 0 ok
3.2 Utilajei, unelte …6 0
3.3 Piese de schimb/echipamente pentru utilaje, unelte 9,10 0 ok
3.4 Altele (Subcontracte)16 0

0
Subtotal Echipament şi resurse 0

4. Altele 6

Subtotal Altele 

5.1 Publicaţii. Operaţiuni alocate publicităţii (panouri, anunţuri, elaborarea 
şi diseminarea de informaţii, conform Manualului de Identitate Vizuală)8, 9, 

12 0
5.2 Studii, cercetare - componenta de Instruire a personaluluI (minim 5% 
din linia 6, „Subtotal costuri directe eligibile ale Operatiunii")  8, 9, 15

0
5.3 Costuri de audit8, 9, 11 0
5.4 Specificatii tehnice6 0
5.5  Traduceri, interpreţi6 0
5.6 Costuri pentru conferinţe/ seminarii-elaborarea, producerea şi tipărirea 
de materiale informative pentru organizarea campaniilor de promovare8, 

9,12 minimum 2000
5.8 Altele6 0
Subtotal Alte costuri, servicii 0

6.  Subtotal costuri directe eligibile ale Operaţiunii  (Liniile 1-5) 0

7. Costuri Administrative (maxim 7% din linia 6, "Subtotal costuri directe 
ale Operaţiunii") 8, 13

<--- input your 
administrative 
value in cell 
C45 0

8. Total costuri eligible ale Operaţiunii (Liniile 6+7) 0

Toţi Anii (Durata Totala a Proiectului) An 12

Costuri (în 
EUR)

Rata 
unitară (în 

EUR)
Costuri (în 

EUR)3, 7
Rata unitară 

(în EUR)

2. Deplasări6

3. Echipamente şi resurse

5. Alte costuri, servicii

1. Resurse Umane (cheltuieli neeligibile) 6



9. Rezerva diverse şi neprevăzute14 (maxim 5% din linia de buget 8, 
"Total costuri eligibile ale Operatiunii")

<--- input your 
administrative 
value in cell 
C49 0

10. Costuri Totale Generale ale Operaţiunii (Liniile 8+9) 0

COMENTARII

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile pentru operaţiune, 
nu  numai contribuţia Autorităţii Contractante. Toate elementele trebuie 
detaliate pe componentele lor individuale.Trebuie specificat numărul de 
unităţi pentru fiecare componentă. 

2. Această secţiune trebuie să fie completată în cazul în care operaţiunea 
va fi implementată pentru o perioadă mai mare de 12 luni. A se nota faptul 
că termenul "durata acţiunii"   se referă la maximum 12 luni (Ghidul 
Solicitantului secţiunea 2.1.3)

3. Dacă Autoritatea Contractantă nu este Comisia Europeană, bugetul 
poate fi stabilit în euro

4. Dacă personalul nu lucrează cu normă intreagă la derularea 
operaţiunii, procentajul trebuie indicat pe tot parcursul descrierii 
elementului şi trebuie reflectat în număr de unităţi (nu în preţ unitar).

5. Indicaţi ţara unde se aplică diurnele şi ratele aplicabile (care nu trebuie 
să depăşească valorile aprobate de Comisia Europeană). Diurnele 
acoperă cazarea, mesele şi transportul local în locaţia misiunii, precum şi 
alte cheltuieli. 

6. Cheltuieli neeligibile

7. Toate cifrele din buget se includ cu 2 zecimale

8. Specificaţi. Sumele globale nu vor fi acceptate. 

9. Completarea indicaţiilor din acest paragraf se face numai în momentul 
subcontractării totale. 

10. Liniile 3.1 si 3.3 adunate trebuie să reprezinte MAXIM 20 % din linia 6 
din buget "Subtotal costuri directe eligibile ale Operaţiunii" (procentaj 
stabilit prin Ghidul Solicitantului)

11. Trebuie să reprezinte MAXIM 1% din linia 6 din buget "Subtotal costuri 
directe eligibile ale Operaţiunii"

12. Liniile 5.1 si 5.6 insumate trebuie să fie de MINIM 2000 Euro (cf 
Ghidului Solicitantului) 



Surse de Finanţare Preconizate

Suma Procent
EUR din total

%

Contribuţia financiară a solicitantului 0.00 #DIV/0!

Grant solicitat 0.00 #DIV/0!

Contribuţia din partea altor instituţii europene sau State Membre UE 0.00

Contribuţii de la alte organizaţii 0.00
Nume Condiţii

Total General 0.00

Vă rugăm utilizaţi două zecimale


