
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 
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Selecţie de proiecte pentru finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi 

nonprofit de interes general, pe anul 2019, în temeiul Legii nr. 350/2005.  

Răspuns la solicitările de clarificări înregistrate cu nr. 491652/24.07.2019 şi                                        

nr. 491658/24.07.2019. 

 

 

Întrebarea nr. 1: La Capitolul ,,Cheltuieli neeligibile” se menţionează ,,Cheltuielile pentru 

activitățile suport de organizare a proiectului...” şi întrebarea este ce cheltuieli intră în această 

categorie. 

Răpuns nr. 1:  În funcție de tipul de proiect propus, considerăm activități suport acele acţiuni 

complementare activității propriu-zise, care implică angajarea unor cheltuieli pentru susținerea 

unor activități de bază, caracteristice obiectivelor proiectului. Spre exemplu, în situaţia în care 

se organizează în cadrul proiectului un eveniment cultural-artistic sau muzical, cu artişti, 

reprezintă activitate suport asigurarea serviciilor de impresariere.  

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată trebuie sa fie o cheltuială eligibilă, aferentă 

unei activități/acțiuni ce s-a derulat în scopul realizării proiectului finanţat. Cheltuielile eligibile 

vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care 

sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul 

și în perioada stabilită prin contractul de finanțare. 

 

 

Întrebarea nr. 2: Organizarea unui eveniment, ca serviciu externalizat, în cadrul unui proiect 

este cheltuială eligibilă? Precizăm că acest serviciu include amenajarea sălii, montaj 

echipamente de înregistrare audio-video, personal, curăţenie etc. 

Răpuns nr. 2:  Activitățile eligibile pentru fiecare din cele trei domenii de finanțare sunt 

specificate în anexele la Ghid. Prin urmare, solicitantul este singur răspunzător pentru definirea 

activităţilor și modul de structurare al acestora în cadrul proiectului. Menţionăm faptul că nu 
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se vor finanţa proiecte care presupun exclusiv organizarea de concerte, stagiuni de teatru 

sau alte activităţi cu un caracter unidisciplinar, indiferent de spaţiul de desfăşurare. De 

asemenea nu se vor finanţa  proiectele organizate în colaborare sau cu implicarea 

persoanelor juridice publice care desfăşoară activităţi în domeniul cultural-artistic şi care 

beneficiază de finanţări din fonduri publice de la bugetul local al Sectorului 3. Pentru 

aceeaşi activitate, în funcţie de caracteristicile sale specifice, pot fi bugetate categorii diferite 

de cheltuieli. Structurarea bugetului şi alegerea categoriilor de cheltuieli, în conformitate cu 

obiectivele proiectului propus, rămâne exclusiv la latitudinea solicitantului. Efectuarea 

decontului pentru fiecare categorie de cheltuieli se va realiza exclusiv în baza documentelor 

justificative prezentate de beneficiar, astfel cum acestea sunt solicitate în Anexa nr. 2 (proiecte 

educative şi de tineret) şi Anexa nr. 3 ( proiecte sportive) la Ghid. Cheltuielile proiectului vor 

fi realizate la condiţiile pieţei. În acest sens, pentru fiecare cheltuială în parte, beneficiarul va 

face dovada realizării unui studiu de piaţă şi va anexa oferte de la trei operatori economici (art. 

76, alin. (3) din Ghid), indiferent de valoarea achiziţiei. 

 

Întrebarea nr. 3: În cadrul apelului de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 

Sectorului 3, Asociaţia ……….. intenţionează să depună o cere de finanţare prin care se doreşte 

să se desfăşoare un seminar intercultural pentru elevi şi cadre didactice din şcolile 

participante. Vă rugăm să ne confirmaţi dacă ar fi eligibil desfăşurarea seminarului intercultural 

la munte, iar dezbaterile să fie organizate în şcolile partenere. 

Răpuns nr. 3:  În situaţia în care o parte din activitățile proiectului nu se desfășoară în raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 3, cheltuielile aferente sunt eligibile dacă sunt realizate în 

beneficiul proiectului şi al comunităţii locale din Sectorul 3, respectiv al grupului țintă 

identificat ca aparținând Sectorului 3. Vă rugăm să consultaţi de asemenea răspunsurile                                  

nr. 1 şi nr. 2. 

 


