
 
 

NOTĂ 
Către solicitanŃii de finanŃare cu privire la evaluarea subcriteriului privind 

“bugetul proiectului” 
 
 
 
Având în vedere importanŃa unei elaborări corecte a bugetului proiectului, în 
vederea unei informări corecte şi complete a solicitanŃilor de finanŃare, 
prezentăm detaliat modul de acordare a punctajului pentru acest subcriteriu. 
 
Acordarea punctajului pentru subcriteriul “Bugetul proiectului” se realizează 
astfel: 
 
 

Se acordă 6 puncte, atunci când: 
 
• Bugetul (secŃiunea 4.1 din cererea de finanŃare) este complet şi perfect corelat cu 

activitatile prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu 
rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in sectiunile privind activitatile, 
resursele si rezultatele anticipate din cererea de finantare care nu au acoperire intr-
un subcapitol bugetar / linie bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol bugetar / 
linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind activitatile, resursele si 
rezultatele. 

 
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar 

pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind 
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de stat, în cazul 
proiectelor care intră sub incidenŃa unei scheme de ajutor de stat. 

 
• Bugetul este corelat perfect cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista 

corelare perfecta intre buget (sectiunea 4.1) si sursele de finantare (sectiunea 4.2). 
 
• Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru 

implementarea proiectului. 
 
• Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita in proporție de 

100%, pe baza cantităŃilor de lucrări şi a preŃurilor acestora. Costurile pe unitatea 
de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului si justificate 
de catre solicitant prin citarea unor surse independente si verificabile (statistici 
oficiale, preturi standard, etc.) sau prin rezultatele unei cercetari de piata efectuate 
de solicitant.  

 
• Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de intervenŃie, 

este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. 
 
• In cazul proiectelor generatoare de venit, secŃiunea 4.2 este corect elaborată, în 

concordanŃă cu Nota emisă de AMPOR în acest sens. 
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Se acordă ≥4<6 puncte, atunci când: 
 
 
• Bugetul (secŃiunea 4.1 din cererea de finanŃare) este satisfacator corelat cu 

activitatile prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu 
rezultatele anticipate. Nu exista o corespondenta perfecta intre fiecare activitate / 
rezultat si o linie bugetara, anumite activitati si/sau costuri sunt tratate global. 
Costurile sunt necesare si suficiente pentru implementarea proiectului. 

 
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar 

pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind 
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de stat, în cazul 
proiectelor care intră sub incidenŃa unei scheme de ajutor de stat. 

 
• Bugetul este corelat perfect cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista 

corelare perfecta intre buget (sectiunea 4.1) si sursele de finantare (sectiunea 4.2). 
 
• Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita in proporție de 

75%, pe baza cantităŃilor de lucrări şi a preŃurilor acestora. Costurile pe unitatea de 
resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului si justificate de 
solicitant prin cercetari de piata prealabile efectuate de acesta. 

 
• Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de intervenŃie, 

este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. 
 
 
• In cazul proiectelor generatoare de venit, secŃiunea 4.2 este corect elaborată, în 

concordanŃă cu Nota emisă de AMPOR în acest sens. 
 
 
 
Se acordă ≥2<4 puncte, atunci cand: 
 
 
 
• Bugetul (secŃiunea 4.1 din cererea de finanŃare) este satisfacator corelat cu 

activitatile prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si cu 
rezultatele anticipate. Nu exista o corespondenta perfecta intre fiecare activitate / 
rezultat si o linie bugetara, anumite activitati si/sau costuri sunt tratate global. 
Costurile pe ansamblu sunt necesare si suficiente pentru implementarea 
proiectului. 

 
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar 

pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind 
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de stat, în cazul 
proiectelor care intră sub incidenŃa unei scheme de ajutor de stat. 
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• Bugetul este corelat perfect cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista 

corelare perfecta intre buget (sectiunea 4.1) si sursele de finantare (sectiunea 4.2). 
 
• Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita in proporție de 50 

- 75%, pe baza cantităŃilor de lucrări şi a preŃurilor acestora. Costurile pe unitatea 
de resurse utilizate sunt subestimate sau supraestimate in proportie de peste 20% 
fata de pretul pietei si nu sunt justificate in nici un fel de catre solicitant. 

 
• Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de intervenŃie, 

este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. 
 
• In cazul proiectelor generatoare de venit, secŃiunea 4.2 este corect elaborată, în 

concordanŃă cu Nota emisă de AMPOR în acest sens. 
 
 
 
Se acordă 0<2 puncte, atunci cand: 
 
 
 
• Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar 

pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind 
cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de ajutor de stat, în cazul 
proiectelor care intră sub incidenŃa unei scheme de ajutor de stat. 

 
• Bugetul nu este corelat perfect cu activităŃile prevăzute, resursele alocate/estimate. 

Exista mici inconsecvente intre buget, devizul general si devizele pe obiect.  
 
• Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt subestimate sau supraestimate in 

proportie de peste 50% fata de pretul pietei si nu sunt justificate in nici un fel de 
catre solicitant.  

 
• Bugetul conține erori de calcul. 
 
• Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect nu este stabilita, pe baza 

cantităŃilor de lucrări şi a preŃurilor acestora (Peste 50% din valoarea bugetului total 
al proiectului este exprimata sub forma de „lump sum”). 

 
• In cazul proiectelor generatoare de venit, secŃiunea 4.2 prezintă erori faŃă de Nota 

emisă de AMPOR în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 

 


