
Anexa II Bugetul proiectului

Solicitant Partener 1 Partener 2….n

1. Echipa de proiect � i exper� i

1.1 Echipa de proiect

Coordonator/Manager de proiect pe lună 0.00

Asistent de proiect pe lună 0.00

Contabil/Responsabil financiar pe lună 0.00

………..etc 0.00

1.2 Experț i 0.00

ex: Formator pe oră/pe zile 0.00

Subtotal Echipa de proiect � i exper� i 0.00

2. Deplasări/transport
2.1. Deplasări internaț ionale (transport, asigurare medicală, 

cazare ț i diurnă) pe persoană/pe zi 0.00

2.2 Deplasări interne  (transport, cazare ț i diurnă) pe persoană/pe zi 0.00
2.3 Alte costuri de transport (vă rugăm introduceț i linii de 

buget dacă este nevoie) 0.00

Subtotal Deplasări/transport 0.00

3. Echipamente � i bunuri
3.1 Vehicule pe vehicul 0.00

3.2 Mobilier, calculatoare ț i alte echipamente pe bucată 0.00

3.3 Piese de schimb/echipamente pentru maț ini, unelte pe bucată 0.00
3.4 Alte costuri (vă rugăm introduceț i linii de buget dacă este 

nevoie) pe bucată 0.00

Subtotal  Echipamente � i bunuri
0.00

4. Loca� ia proiectului/ costuri direct legate de proiect

4.1  Costuri de comunicaț ii (telefon, fax, internet, poț tă) 

direct legate de proiect pe lună 0.00
4.2  Consumabile (rechizite) direct legate de activitaț ile 

proiectului pe lună 0.00

4.3 Chirie ț i utilităț i pentru locaț ia proiectului pe lună 0.00
4.4  Alte costuri  (vă rugăm introduceț i linii de buget dacă este 

nevoie) pe lună 0.00
Subtotal Loca� ia proiectului/ costuri direct legate de 

proiect 0.00

5. Alte costuri, servicii externalizate

5.1 Publicaț ii pe bucată 0.00

5.2 Studii, cercetări pe contract 0.00

5.3 Costuri de audit pe contract 0.00

5.4 Comisioane bancare pe lună 0.00

5.5 Costuri pentru conferințe/seminarii pe persoană/pe zi 0.00

5.6 Acț iuni de vizibilitate pe proiect 0.00
5.7 Alte costuri (vă rugăm introduceț i linii de buget dacă este 

nevoie) 0.00

Subtotal Alte costuri, servicii externalizate 0.00

6. Lucrări de reabilitare
6.1  Costuri cu lucrări de extindere, renovare ț i modernizare 

direct legate de proiect 0.00
6.2 Alte costuri (vă rugăm introduceț i linii de buget dacă este 

nevoie) 0.00

Subtotal Lucrări de reabilitare 0.00

7.  Total costuri directe eligibile ale proiectului  

(însumarea capitolelor de la 1 la 6) 0.00

8.  Costuri indirecte (maxim 7% din total costuri d irecte 

eligibile ale proiectului) 0.00

9. Total costuri eligibile ale proiectului (7+ 8) 0.00

din care

pentru întreaga perioad ă a proiectului

Cheltuieli

Unitatea de 

masur ă

Număr de 

unit ă� i

Cost 

unitar     

(CHF)

Cost total        

(CHF)



Observaț ie: vă rugăm să menţionaţi contribuţia în natură în descrierea liniei de buget (dacă e cazul)

Vă rug ăm să ave� i în vedere c ă Bugetul trebuie s ă acopere toate costurile eligibile ale proiectului , nu doar finanțarea nerambursabilă din partea TF PF. Toate costurile 

trebuie detaliate pe linii de buget. Trebuie să specificaț i numărul de unităț i pentru fiecare articol de cost.

Observaț ie: Toate liniile de buget sunt doar exemplificări de costuri care pot apărea în timpul implementării proiectului.  Solicitantul poate insera ț i alte linii de buget cu costuri direct legate 

de activităț ile proiectului (exceptând capitolul 8, care se va estima ca sumă globală).


