
Formular COD 98
………..

………..

I  - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

…..

şi/sau

…..

…..

……

mii lei

Total

activităţi proprii
cofinanţare 

proiect
buget propriu

1=2+3+4+5 2 3 4 5 6

I 100

II 50

I

II 50

(col.1-col.5) * 

procentul axei (de 

ex: 83%)

 = 6

I (col.1-col.2-col.5)
 = 6 + alte 

cheltuieli ne-elig.

II

I col.1/1.24*0.24

II

I 100

II 100

I X X X X X

II X X X X X

I X X X X X

II X X X X X

Descriere activitati eligibile:

Descriere cheltuieli altele decât cele eligibile

  Departament / Direcţie (beneficiar)

DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR        ………………

date de contact beneficiar proiect:

Nume: ….

Tel:

Fax / e-mail: Data avizării:

Ex: bunuri (consumabile) si servicii 

(consultanta manag proiect, audit, scriere 

proiect, achizitii publice etc.), salarii 

management intern, informare+publicitate

Ex: investitia (echipamente, soft, 

consultanta implementare,  training)

Ordonator de credite beneficiar

AVIZAT **

… (anul 3)

Fisă de fundamentare

Proiect propus la finantare / finantat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Denumire proiect 

Program / instrument / facilitate

FEN postaderare

(proiect individual / în parteneriat)

Departament (care 

propune/implementeaza proiectul)

CA 

/ 

CB

…………(bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 

speciale, buget local, etc.)

Bugetul (propriu) din care este 

finantat OC:

Nr._data contract / decizie / ordin de finanţare 

Tipul Fondului Extern Nerambursabil (FEN) postaderare 

Perioada de 

implementare

Alte cheltuieli decât cele eligibile 

aferente proiectului/activităţilor 

** numai pentru ordonatorii de credite prevazuti la art.5 alin. (1)-(3) și (3^1) din OUG 

nr.64/2009 / art. 6 alin (1) lit. a)-b) din OUG 62/2011
* pentru proiectele implementate in parteneriat vor fi luate in considerare numai 

activitatile proprii desfasurate în carul proiectului şi, daca este cazul, contribuţia la 

cofinanţarea naţională angajată conform acordului de parteneriat, anexa la contractul 

de finantare 

buget propriu

Cheltuieli eligibile*

DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR

… (anul 1)                

(realizat / estimat)

… (anul 2)                

(realizat / estimat)

… (anul n)

TOTAL

o

….

….

Bugetul proiectului (realizat / estimat)

Cheltuieli  curente 2013

Cheltuieli de  capital 2013

AUTORITATE DE MANAGEMENT/GESTIUNE/COORDONARE

din care: 

din care: TVA

Total

 4 5 6 7 8              

 4 5 6 7 8              

 4 5 6 7 8              

 4 5 6 7 8              

reprezinta valoarea 

contractelor de 

furnizare

reprezinta plăţi catre 

contractori

valoarea totala a creditelor de angajament 

trebuie să fie egală cu cea a creditelor 

bugetare (contracte=plăţi) la final

in cazul in care anumite cheltuieli nu sunt 

purtătoare de TVA (ex: salarii) atunci valoarea 

este mai mica decât valoarea tva-ului calculat 

la valoarea totala a proiectului

procentul axei prioritare, 

procentul aferent FEDR 

- In cazul in care exista si alte cheltuieli ne-eligibile 

(altele decat tva), atunci trebuie prinse in coloana 5 

cumulate cu tva-ul

- în cazul in care nu există şi alte cheltuieli ne-

eligibile (altele decat TVA), atunci col.5 = col.6

pentru proiecte în 

parteneriat; nu este cazul 

POS CCE!

co-finanţarea 

de la bugetul 

de stat


