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Categorii de cheltuieli 

 
 

Categorii cheltuieli Subcategorie cheltuieli 

1 - cheltuieli aferente contribuției în natură 1 - cheltuieli aferente contribuției în natură 

6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de 

transport 

14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru 

atingerea obiectivului operatiunii 

7 – cheltuieli cu auditul achiziționat de 

beneficiar pentru proiect 
15 – cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect 

8 – cheltuieli de informare, comunicare și 

publicitate 

17 – cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din 

obligațiile beneficiarului 

9 – cheltuieli aferente managementului de 

proiect  

21 – cheltuieli salariale cu echipa de management proiect (UIP) 

29 – cheltuieli cu servicii de management proiect (UIP) 

25 - cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri, 

imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale 

consumabile 

 

12 – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea 

terenului 

34 - cheltuieli pentru achiziția terenului, cu sau fără construcții 

38 – cheltuieli pentru amenajarea terenului 

39 – cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială 

13 – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 
40 – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

14 – cheltuieli pentru proiectare și asistență 

tehnică 

42 – studii de teren 

43 – cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații 

44 – proiectare și inginerie 

47 – cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie 

48 – cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piață/evaluare 

49 – cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuției 

50 – cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada 

de execuție 

51 – cheltuieli cu plata diriginților de șantier 

15 – cheltuieli pentru investiția de bază 

53 – cheltuieli pentru construcții și instalații 

54 – cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) 

55 – cheltuieli cu active necorporale 

16 – cheltuieli cu organizarea de șantier 

57 – cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantier 

58 – cheltuieli conexe organizării de șantier 

17 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 59 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 

18 – cheltuieli diverse și neprevăzute 60 – cheltuieli diverse și neprevăzute 

19 – cheltuieli pentru probe tehnologice și 

teste și predare la beneficiar 

61 – cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare 

62 – cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

25 – cheltuieli salariale 

83 – cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea 

proiectului (în derularea activitătilor, altele decât management de 

proiect) 

 

 

 

 


