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CAP. 1 Prevederi generale 

 

ART. 1 

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte 

valoarea totala estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor 

de investiţii, sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor necesare realizării 

lucrărilor de intervenţii la construcţi şi instalaţii, în faza de proiectare 

studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii. 

 

ART. 2 

Devizul general se structurează pe capitol şi subcapitole de cheltuieli. 

 

ART. 3 

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de 

investiţie (la cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau 

natura cheltuielilor (la celelalte capitole / subcapitole). 

 

ART. 4 

Compensarea cheltuielilor între capitolele / subcapitolele de cheltuieli 

cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investiţiei, în cadrul 

aceleiaşi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin 

grija beneficiarului. 

 

ART. 5 

Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate / 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin 

grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, dar de regulă în 

următoarele situaţii: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate / 

documentaţiei de fezabilitate; 

b) la data solicitarii autorizaţiei de construire; 

c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de 

achiziţie publică pentru execuţia de lucrări; 
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d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de 

finanţare a obiectivului de investiţie / lucrărilor de intervenţii; 

e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal 

de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexa 

la bugetul de stat sau la bugetul local, atat pentru obiective de 

investiţii noi, cât şi în continuare. 

 

ART. 6 

Valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorii 

principali de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 7 

(1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor 

prezentate la lit. B din prezenta anexă. 

 

(2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii este prezentată în ANEXA 5 la hotărâre. 
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CAP. 2 Structura devizului general pe capitole de 

cheltuieli 

 

ART. 8 

În capitolele / subcapitolele devizului general prevăzut în ANEXA 5 se 

cuprind următoarele cheltuieli: 

 

(1) CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 

terenului 

 

1.1.Obţinerea terenului 

 

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata 

concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, 

despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea 

temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli 

de aceeaşi natură.  

 

1.2.Amenajarea terenului 

 

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 

amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, 

defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din 

amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv 

cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de 

cursuri de apă, stramutări de localităţi sau monumente istorice etc. 

 

1.3.Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială 

 

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia 

mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea 

lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi şi 

reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz. 
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(2) CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 

 

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare 

funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică 

telecomunicatţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută 

pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând 

obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la 

reţelele de utilităţi. 

 

(3) CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa 

tehnică 

 

3.1.Studii de teren 

 

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale 

terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 

 

3.2.Obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

 

Se includ cheltuielile pentru:  

a) Obţinerea / prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 

b) Obţinerea / prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire / 

desfiinţare; 

c) Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 

d) Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 

e) Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral 

provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; 

f) Obţinerea acordului de mediu; 

g) Obţinerea avizului P.S.I.; 

h) Alte avize, acorduri şi autorizaţii. 
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3.3.Proiectare şi inginerie 

 

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 

(studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii 

de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata 

elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi 

pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, 

avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii 

ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul 

de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii / 

expertize de amplasament, studii de trafic etc.). 

Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru 

continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate, se includ 

cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. 

Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca 

urmare a modernizărilor / reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru 

efectuarea auditului energetic. 

 

3.4.Organizarea procedurilor de achiziţie  

 

Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de 

achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de 

atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); 

cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor 

desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare 

şi de atribuire a contractelor, corespondenţa prin poştă, fax, poştă 

electronică etc., în legatură cu procedurile de achiziţie publică. 

 

3.5.Consultanţa 

 

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, 

de evaluare etc.; 

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului 

execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie. 
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3.6.Asistenţa tehnică 

 

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de 

execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în 

tarifarea proiectului); 

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea 

contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru 

verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

 

(4) CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 

4.1.Construcţii şi instalaţii 

 

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în 

obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente 

construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de 

alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, 

P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia 

obiectivului. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea 

obiectelor se face de către proiectant. 

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin 

devizul pe obiect.   

 

4.2.Montajul utilajelor tehnologice 

 

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al 

utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente 

necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de 

construcţie. 

 

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 

 

Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor 

tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
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4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 

 

Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor 

care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor 

de transport tehnologic. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

4.5.Dotări 

 

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, 

intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: 

mobilier, dotari P.S.I., dotări de uz gospodaresc, dotări privind protecţia 

muncii. 

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 

 

4.6.Active necorporale 

 

Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi 

referitoare la brevete, licente, know-how sau cunoştinţe tehnice 

nebrevetate. 

 

La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează 

partea de cheltuieli care reprezintă construcţii montaj (C+M). Lucrările 

de construcţii-montaj sunt cele prevăzute la capitolele / subcapitolele 

1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general. 
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(5) CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

 

5.1.Organizare de şantier 

 

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în 

vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-

montaj. 

 

5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier  
 

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la 

construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, 

rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru 

macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi 

ferate, branşamente / racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de 

prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de 

asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier. 

 

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de şantier 

 

Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire / 

desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de 

amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a 

reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, 

energie electrică, gaze naturale, a circulaţei rutiere, feroviare, navale sau 

aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu 

furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit 

ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului 

public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta 

organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul 

transportului muncitorilor nelocalnici şi / sau cazarea acestora, paza 

şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc. 
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5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

 

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă 

Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă 

Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din 

sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia 

de construire / desfiintare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, 

stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele 

şi dobanzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului. 

 

5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

 

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor 

prevăzute la capitolele / subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale 

devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea 

lucrărilor. 

b) În cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al reparaţiilor 

capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, 

modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente, 

se aplică un procent de până la 10%. 

c) În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la 

construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul 

lucrărilor pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor produse de 

acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un 

procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea 

lucrărilor. 

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate 

în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare 

de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării 

investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul 

întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea 

contractantă. 
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(6) CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

şi predare la beneficiar 

 

6.1.Pregătirea personalului de exploatare 

 

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii / şcolarizării personalului în 

vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 

 

6.2.Probe tehnologice şi teste 

 

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei probelor / încercărilor, 

prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor 

etc. 

În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în 

devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre 

cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate 

din acestea. 
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CAP. 3 Structura devizului pe obiect 

 

ART. 9 

Obiectul de construcţie este o parte a obiectivului de investiţie, cu 

functionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia. 

 

ART. 10 

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la 

faza de proiectare - studiu de fezabilitate de către proiectant, iar 

valoarea fiecarui obiect se estimează prin devizul pe obiect. 

 

ART. 11 

Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea 

valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 

  

ART. 12 

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte 

estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preturilor acestora, la faza 

studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii. 

 

ART. 13 

Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate / 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se reface avându-se 

în vedere cantitatile de lucrări rezultate la faza de proiect de execuţie şi 

preţurile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie 

publică. 
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Întocmirea bugetului proiectului 
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Bugetul indicativ al proiectului prezintă sub formă tabelară investiția 

propusă, defalcată în cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile. 

 

Încadrarea investiției în categoria cheltuielilor eligibile sau neeligibile 

se va realiza conform indicațiilor din Ghidul solicitantului. 

 

După completare, valoarea totală a bugetului indicativ al investiției 

trebuie să fie egală cu valoarea devizului general. 

 

 

1. Respectarea pragurilor valorice 

 

În cadrul ghidului solicitantului se menționează anumite praguri 

maxime ce trebuie urmărite la încadrarea cheltuielilor eligibile. Spre 

exemplu: 

1. Cheltuiala cu consultanța este eligibilă până la cel mult 10% în 

cadrul PNDR, 7% în cadrul POR, sau 5% în cadrul Programelor 

Naționale. 

2. Cheltuielile cu actualizarea sunt eligibile până la pragul de cel 

mult 5% din valoarea eligibilă totală a proiectului. 

3. În rarele situații când este eligibilă, cheltuiala cu procurarea 

terenului trebuie să se încadreze în cel mult 10% din valoarea 

totală eligibilă a proiectului. 

4. Etc 

 

 

Pentru fundamentarea valorilor prezentate în bugetul indicativ al 

proiectului este necesară o prospectare corectă, amănunțită a pieței. Este 

important, deși nu este întotdeauna obligatoriu, ca pentru fiecare obiect 

să fie solicitate și atașate planului de afaceri două oferte. 
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2. Cheltuielile eligibile 

 

Nu există o listă a cheltuielilor eligibile unanim acceptată în cadrul 

tuturor liniilor de finanțare.  

 

La fiecare completare a bugetului indicativ, se va ține cont de 

precizările ghidului solicitantului aferent măsurii în cadrul căreia se va 

solicita finanțarea nerambursabilă. 

 

Exemple de cheltuieli eligible: 

 

- Realizarea, extinderea, modernizarea, recompartimentarea unor 

spații de producție 

- Achiziția de echipamente, utilaje, instalații de lucru noi. 

- Achiziția de echipamente IT 

- Achiziția de softuri, licențe, brevete, mărci comerciale 

- Achiziția serviciilor de consultanță pentru pregătirea, dar și 

pentru implementarea proiectului 
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3. Cheltuielile neeligibile 

 

Cheltuielile neeligibile sunt menționate în ghidul solicitantului. Chiar 

dacă sunt necesare bunei implementări a proiectului, aceste cheltuieli nu 

pot face obiectul unei decontări ulterioare: 

 

- Achiziția de teren (în cele mai multe situații) 

- Achiziția de clădiri (în cele mai multe situații) 

- Achiziția de echipamente, utilaje sau instalații de lucru second-

hand 

- Comisioane, taxe bancare 

- Impozite și taxe locale, sau datorate bugetului general 
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4. Cheltuielile cu T.V.A. 

 

Nu există precizări unanim valabile pentru eligibilitatea 

cheltuielilor cu TVA.  

 

În cadrul PNDR: 

- Cheltuielile cu TVA sunt considerate eligibile atunci când 

solicitantul de fonduri nerambursabile este neplătitor de 

TVA.  

- Aceleași cheltuieli sunt neeligibile în cazul unui solicitant 

înregistrat ca plătitor de TVA 

- În cadrul măsurilor 6.1, 6.2 și 6.3, cheltuielile cu TVA 

sunt considerate eligibile. 

 

În cadrul POR: 

- Cheltuiala cu TVA este considerată eligibilă dacă este 

aferentă unei cheltuieli eligibile, indiferent de situația 

solicitantului. 

- Cheltuiala cu TVA este considerată neeligibilă dacă este 

aferentă unei cheltuieli neeligibile, indiferent de situația 

solicitantului. 

 

 

În cadrul programelor naționale de finanțare: 

- Indiferent de situația solicitantului, cheltuielile cu TVA 

sunt întotdeauna neeligibile și se vor completa în cadrul 

bugetului indicativ în rubricile aferente. 
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5. Planul financiar al proiectului 

 

Planul financiar al proiectului defalcă valoarea totală a 

proiectului, pe surse de finanțare: 

- Valoarea totală eligibilă 

- Valoarea totală neeligibilă 

- Valoarea ajutorului financiar nerambursabil 

- Valoarea contribuției proprii la valoarea eligibilă și la 

valoarea neeligibilă 

- Valoarea avansului solicitat 

 

 

Sursele de finanţare ale proiectului, acestea trebuie corelate cu 

bugetul proiectului.  

 

Pentru calculul acestor valori va trebui să se ţină cont de condiţiile 

fiecărui domeniu major de intervenţie în parte / linie de finanțare, 

precum și de valoarea maximă a ajutorului financiar 

nerambursabil. 

 

Este foarte important ca sumele incluse în planul financiar al 

proiectului să fie corelate cu cele incluse în bugetul proiectului, 

precum şi cu cele incluse în planul de afaceri / studiul de 

fezabilitate, declaraţiile beneficiarului şi Hotărârea de aprobarea a 

proiectului şi cheltuielilor aferente acestuia. 
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Prognozele economice în cadrul proiectului 
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1. Prognoza veniturilor 

 

Se vor completa informațiile solicitate cu vânzările cantitative și 

valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate. 

după care anual.  

 

În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai 

buna înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat 

la baza realizării previzionării: 

- gradul de utilizare a capacității de producție și 

modul cum evolueaza acesta în timp;  

- se va preciza producția fizică existentă și producția 

fizică estimată în urma realizării investiției 

- corelarea dintre vânzările previzionate, gradul de 

utilizarea a capacității de producție și precontracte 

/ contracte de vânzare încheiate / în curs de a fi 

încheiate; 

- modul în care au fost previzionate celelalte venituri 

prognozate  

 

Se vor detalia veniturile  obținute din alte tipuri de activități decât 

cea la care se refera proiectul. (În cazul în care solicitantul obține 

venituri și din alte activități decât cea descrisă prin proiect). 

 

Sursele de obţinere a datelor necesare realizării prognozei 

veniturilor: 

- beneficiarul investiţiei pentru lista produselor, sau 

a serviciilor ce vor fi oferite după finalizarea 

proiectului 

- inginerul tehnolog, sau ofertantul echipamentelor 

pentru capacitatea maximă de producţie 
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Coeficientul de utilizare a capacităţii teoretice de producţie va 

determina capacitatea efectivă de producţie şi se estimează pe 

baza analizei pieţei de desfacere, a precontractelor sau a 

contractelor existente. 

 

Pentru a estima capacitatea de producţie efectivă se va ţine cont 

de existenţa şi capacitatea spaţiilor de depozitare a materiilor 

prime şi a produselor finite, de durata de încasare a creanţelor. 

 

Preţul de vânzare va fi estimat în funcţie de preţurile de vânzare 

ale unor produse sau servicii similare, de preţurile practicate de 

către societate în perioada anterioară, de analiza pieţei. 

 

Pentru a oferi o imagine reală prognozei veniturilor, se va ţine 

cont de sezonalitatea activităţii prognozate, completând fila 

CRONOGRAME cu numărul de zile lucrătoare aferente fiecărei 

luni.  

 

Fila CRONOGRAME permite, de asemenea, intoducerea unor 

date precum procentul estimat al vânzărilor în luna respectivă. 

 

În lunile în care nu sunt intoduse date privind procentul estimat al 

vânzărilor, sau al zilelor lucrătoare pentru un anumit produs, nu se 

vor realiza prognoze. 
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-  

2. Prognoza cheltuielilor 

 

Se vor completa datele cerute cu valorile previzionate pe categorii 

de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate, după care 

anual.  

 

În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai 

bună înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat 

la baza realizării previzionării: 

- corelarea informațiilor furnizate aici cu cele menționate în 

celelalte secțiuni ale studiului ; 

- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de 

utilizarea a capacității de producție și precontracte / 

contracte de cumpărare încheiate / ăn curs de a fi 

încheiate; 

- modul în care au fost previzionate fiecare categorie de 

cheltuială; 

- orice alte informații care au stat la baza previzionării sau 

influențează previzionarea cheltuielilor și au influență 

relevantă; 

 

Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor  tipuri de activități 

decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul 

obține venituri și suportă cheltuieli din alte activități decât cea 

descrisă prin proiect). 
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În cadrul prognozei cheltuielilor, se vor estima următoarele tipuri 

de cheltuieli: 

 

- Cheltuieli materii prime şi materiale  

- Cheltuieli cu utilităţi  

- Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi  

- Impozite şi taxe  

- Cheltuieli cu personalul  

- Alte cheltuieli de exploatare  

- Amortismente 
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a. Cheltuielile cu terţii 

 

 

În cadrul acestei secţiuni se vor estima următoarele cheltuieli: 

 

 Întreţinerea şi reparaţiile  

 

- Se vor estima pentru o perioadă de 1 an şi vor cuprinde 

valoarea intervenţiilor în cursul unui an pentru întreţinerea 

şi reparaţiile utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor 

existente în dotarea societăţii, dar şi a celor ce vor fi 

achiziţionate prin proiect. 

 

 Redevenţe 

 

- Estimarea chetuielilor într-un an de zile a cheltuielilor cu 

redevenţele plătite de către societate. 

 

 Locaţii de gestiune şi chirii  

 

- În cazul în care societatea nu deţine în proprietate şi nu ăşi 

propune construcţia unei clădiri prin proiect, atunci se vor 

estima cheltuielile cu chiria pentru spaţiul de producţie, 

spaţiul administrativ, anexele utilizate, etc. 

 

 Studii şi cercetări, inclusiv sumele plătite pentru 

contractele de cercetare 

 

- valoarea studiilor şi a cercetărilor executate de terţi 
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 Cheltuieli cu primele de asigurare 

 

- Se vor estima cheltuielile anuale plătite sub forma 

primelor de asigurare pentru clădirile şi / sau utilajele 

achiziţionate prin proiect.  

- De asemenea, se vor estima cheltuielile cu asigurarea 

clădirilor şi echipamentelor existente, dacă este cazul. 

 

 Cheltuieli de protocol 

 

- Sumele estimate în cadrul unui an pentru protocol, 

conform precizărilor fiscale în vigoare 

 

 Reclamă şi publicitate 

 

- sumele estimate care privesc acţiunile de reclamă şi 

publicitate. 

 

 Transportul de bunuri şi personal 

 

- sumele estimate în cadrul unui an pentru transportul de 

bunuri, precum şi pentru transportul colectiv de personal 

 

 Deplasări 

 

- Cheltuielile estimate pentru un an de zile pentru 

deplasarea în interes de serviciu a angajaţilor societăţii. 

 

 Detaşări şi transferări 

 

- sumele estimate reprezentând cheltuieli cu deplasări, 

detaşări şi transferări (inclusiv transportul) 
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 Poşta şi taxe de telecomunicaţii 

 

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii 

achitate în primul an de prognoză 

 

 Servicii bancare 

 

- Aici se va înscrie valoarea serviciilor bancare şi asimilate 

estimate în primul an de prognoză economică. 
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b. Cheltuieli cu impozitele 

 

Conform prevederilor din Codul fiscal, se vor estima cheltuielile 

cu impozitele pentru:  

 

- Clădiri 

- Teren 

- Mijloacele de transport deținute de către societate sau 

estimate a fi achiziționate prin implementarea proiectului 
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c. Cheltuieli cu personalul 

 

În această categorie vor fi însumate cheltuielile cu personalul 

existent în societate la momentul realizării proiectului (estimat a fi 

păstrat și după implementarea proiectului), dar și a personalului 

ce va fi atras ca urmare a realizării sau măririi capacității de 

producție, de prestare a serviciilor, de cazare, etc. 

 

Se vor estima: 

 

- Denumirea funcțiilor ce vor fi create 

- Numărul de posturi cu normă întreagă pentru personalul 

ce va fi creat prin implementarea proiectului și care va fi 

păstrat în întreaga perioadă de monitorizare. 

- Salariul brut 

- Contribuțiile sociale datorate de angajator 

- Contribuțiile sociale reținute angajatului 

  

Se va ține cont de cotele de contribuții sociale: 

 

Contribuții angajat: 

- Șomaj 

- CAS 

- CASS 

- Impozit pe salarii 

 

Contribuții angajator: 

- Șomaj 

- CAS (condiții de muncă normale, deosebite, speciale) 

- CASS 

- Concedii 

- Fondul de garantare a salariilor 

- Coeficient accidente de muncă, calculat în funcție de 

codul CAEN 
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d. Cheltuieli cu amortizarea 

 

Hotărarea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare 

a mijloacelor fixe. 

 

Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în 

economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care 

corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de 

amortizare liniar. 

 

Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în 

care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare 

a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţă, durata 

normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă 

fizică a mijlocului fix respectiv. 

 

Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în 

grupe, subgrupe, clase şi subclase, iar pentru unele şi în familii. 

Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe 

principale şi anume: 

- Grupa 1 - Construcţii; 

- Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale 

şi plantaţii; 

- Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active 

corporale. 

 

Pentru fiecare mijloc fix se utilizează sistemul unor plaje de ani 

cuprinse între o valoare minimă şi una maximă, existând astfel 

posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între 

aceste limite. Astfel stabilită, durata normală de funcţionare a 

mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a 

valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune. 
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e. Alte cheltuieli din exploatare 

 

Dacă este cazul, se vor estima următoarele tipuri de cheltuieli: 

 

- Cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs 

- Valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, 

datorate sau platite tertilor si bugetului 

- Valoarea donatiilor acordate 

- Valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau 

corporale, scoase din activ 

- Valoarea imobilizarilor in curs, scoase din evidenta  

- Sume in curs de clarificare 

- Sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor 

legale in vigoare, reprezentand creante fata de clienti, 

debitori diversi etc. 
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f. Cheltuieli cu materiile prime și materialele 

 

Cheltuielile cu materiile prime şi materiale se vor estima pentru 

fiecare produs sau serviciu oferit de către societate. 

 

În cazul produselor este necesară detalierea tuturor materiilor 

prime şi a materialelor, cu consumurile specifice / unitatea de 

produs finit, ţinand cont, în plus, de pierderile tehnologice. 

 

Preturile de achiziţie a materiilor prime vor fi estimate pe baza 

unei analize de piaţă. 

 

Informaţiile privind consumurile de materii prime şi materiale vor 

fi obţinute din următoarele surse: 

- inginer tehnolog 

- fişele tehnice ale utilajelor 
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g. Cheltuielile cu utilitățile 

 

La fel ca şi in cazul cheltuielilor cu materiile prime, cheltuielile 

cu utilităţile vor fi estimate pentru o unitate de produs finit. 

  

Consumurile unitare vor fi estimate prin raportarea consumurilor 

specifice ale utilajelor la productivitatea acestora. 

 

Se vor estima următoarele tipuri de utilităţi: 

- energia electrică  

- combustibilul 

- apa rece 

- canalizarea 

 

Aceste informaţii vor fi preluate de la inginerul tehnolog şi din 

fisele tehnice ale utilajelor.  
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3. Estimarea creditelor existente  

 

In situaţia in care societatea are contracte de leasing sau credit in 

desfăşurare, se vor solicita beneficiarului contractele incheiate sau 

graficele de rambursare.   

 

Valorile vor fi preluate intocmai in graficele prognozei, ţinand 

cont de termenele la care aceste datorii devin scadente. 

 

Pentru uşurinta realizarii prognozei, este recomandat ca fiecare 

credit sa fie prezentat separat, aplicaţia făcand automat toate 

centralizarile necesare.  
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4. Estimarea creditelor necesare implementării 

proiectului 

 

 

In situaţia in care societatea necesită fonduri suplimentare pentru 

implementarea in bune condiţii a proiectului, se pot estima credite 

pe care societatea estimeaza ca le va contracta in perioada 

implementarii proiectului.   

 

In acest caz, se vor completa doar următoarele date: 

- Valoarea creditului 

- Durata de creditare, exprimată in ani 

- Durata de graţie negociata cu banca 

- Luna in care este estimata contractarea creditului 

- Rata estimată a dobanzii bancare. 

 

Estimarea rambursării creditului este realizată automat de către 

aplicaţie si preluată automat in prognozele efectuate. 
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5. Proiectia contului de profit si pierdere 
 

În coloana An 0 se vor completa celulele cu valorile existente în 

ultimul cont de profit şi pierdere încheiat de societate anexat la 

cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în 

anul în curs această coloană  nu se completează). 

 

Se vor completa rândurile aferente:  

- Venituri Financiare,  

- Cheltuieli privind dobânzile (atât pentru creditul ce 

urmează a fi contractat pentru co-finanţarea investiţiei din 

proiect (dacă este cazul), cât şi pentru soldul creditelor / 

leasingurilor / altor datorii financiare angajate),  

- Alte cheltuieli financiare,  

- Impozit pe profit / cifra de afaceri,  

 

Restul randurilor sunt preluate automat din estimarea veniturilor 

şi cheltuielilor. Se vor face menţiuni privind valorile previzionate 

şi se vor corela cu alte informaţii (exemplu: cheltuielile privind 

dobânzile). 
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6. Bilant sintetic previzionat  
 

Se vor face precizări privind ipotezele luate în considerare 

în procesul de previzionare a posturilor din bilanţ. 

Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale 

posturilor din bilanţ avand în vedere următoarele: 

- în coloana An 0 se va completa cu valorile existente în 

ultimul bilanţ încheiat de societate anexat la cererea de 

finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul 

în curs, această coloană  nu se completează); 

- valorile activelor imobilizate noi achiziţionate se vor 

adăuga la cele existente (dacă este cazul), din acestea se 

scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada 

respectivă; 

- valoarea amortizării cumulate aferentă activelor 

imobilizate existente, la care se adaugă amortizarea 

calculată pentru activele imobilizate noi achiziţionate (se 

va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările 

prevăzute în contul de profit şi pierdere); 

- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse 

finite,etc.) va fi corelată cu specificul activităţii 

desfăşurate (durata procesului de fabricaţie, etc.) şi alte 

elemente considerate relevante.  

- casa şi conturi la bănci se preia valoarea rezultată în 

Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade; 

- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an – 

se previzionează în funcţie de termenele de plată ale 

furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin 

fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale şi la 

asigurările sociale aferete activităţii.  

- datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 

– se previzionează în funcţie de soldul şi graficul de 

rambursare a creditelor pe termen mediu şi lung primite 

http://www.macro-training.ro/


Macro Training                                             www.macro-training.ro 
 

 45 

(dacă este cazul), de soldul şi graficul de plată a datoriilor 

reeşalonate (dacă este cazul); se vor evidenţia de 

asemenea datoriile către acţionari / asociaţi, leasingurile, 

datoriile către alte instituţii financiare. 

- subvenţii pentru investiţii -  se înscriu soldul existent / 

previzionat  (dacă este cazul) şi încasările primite prin 

programul FEADR; 

- capitalurile proprii – se înscriu sumele rezultate ca urmare 

a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul 

exerciţiului (acesta se repartizează ca dividende şi rezerve 

la alegere, cota repartizată la rezerve urmând să facă parte 

din rezerve în anul urmator), rezervele deja constituite şi 

alocările suplimentare din rezultatul exercitiului financiar 

precedent; 

- se va  urmari corelarea datelor introduse cu cele existente 

în contul de profit şi pierdere şi fluxul de numerar; 
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7. Flux de numerar  

 

Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de 

numerar aferente proiectului pe perioada implementării 

desfăşurate lunar şi pentru o perioadă de 3-5 ani după 

implementarea proiectului. 

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o 

mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care 

au stat la baza realizării previzionării: 

- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca 

intrari şi iesiri cu celelalte secţiuni; 

- atentie la rândul « Disponibil de numerar la sfârşitul 

perioadei» acesta nu poate fi negativ! 

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau 

influenţează previzionarea elementelor fluxului de numerar şi au 

influenţă relevantă; 

 

Atenţie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din 

FEADR este de 2 ani de la data încheierii contractului de 

finanţare si prin excepţie, pentru investiţiile în achiziţiile simple 

fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări 

noi, de mijloace de transport specializate, precum şi a altor 

mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii durata maximă de 

execuţie este de 12 luni. 
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8. Indicatori financiari   

 

Pe baza datelor obţinute din prognozele efectuate se vor calcula 

indicatorii care vor releva sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei 

ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate 

pentru o perioada de 3-5 ani, dupa finalizarea investiţiei, în preţuri 

constante. 

 

Încadrarea anumitor indicatori în limitele stabilite de finanţator se 

va evalua după data finalizării investiţiei. 
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