
 

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 

 

Nr. 393535 / 18.06.2020 

 

 

 

Selecţie de proiecte pentru finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru 

activităţi nonprofit de interes general, pe anul 2020, în temeiul Legii nr. 350/2005. 

Răspuns la solicitarea de clarificări înregistrată cu nr. 393535  / 18.06.2020 

 

 

Ȋntrebare nr. 4:  Ȋn cazul proiectelor depuse vom ţine cont de actuala legislaţie ȋn vigoare, 

inclusiv cu prevederile legate de COVID? Vom considera pentru proiectele ce au loc ȋn interior 

actuala limită de 20 de persoane sau o alta? 

Răspuns nr. 4: Beneficiarul are obligaţia de a respecta toate prevederile legale ȋn vigoare 

aplicabile pe teritoriul Romȃniei, inclusiv toate măsurile și prevederile legale privind prevenirea 

și combaterea pandemiei Covid-19. Limita privind numărul de maxim de persoane care pot 

participa la activităţi ȋn spaţii ȋnchise, precum și măsurile de protecţie sanitară aplicabile ȋn 

spaţiile ȋnchise, se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile publice centrale.  

Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legale ȋn vigoare la momentul desfășurării 

activităţilor propuse ȋn cadrul proiectului și are obligaţia de a se informa ȋn legătură cu orice 

modificare adusă cadrului legislativ, ȋn sensul relaxării sau ȋnăspririi măsurilor de prevenire și 

combaterea a pandemiei Covid-19. De asemenea, beneficiarul este singur răspunzător de modul 

de structurare și/sau adaptare a programului de activităţi ȋn situaţia ȋn care sunt aduse modificări 

cadrului legislativ privind prevenirea și combaterea pandemiei Covid-19. 

 

 

Ȋntrebare nr. 5:  Ȋn cazul ȋn care proiectul presupune și o variantă on-line putem propune și 

bugeta un site? Dar un cameraman (pentru sesiuni live pe site sau facebook sau pentru filmuleţe 

folosite ȋn diseminare)? 

Răspuns nr. 5: Modul de structurare al bugetului și alegerea categoriilor de cheltuieli incluse 

ȋn acesta revin exclusiv ȋn responsabilitatea beneficiarului. Categoriile de cheltuieli eligible și 
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neeligibile, precum și procedura privind efectuarea decontului, sunt prevăzute ȋn Anexele                         

nr. 1-3 din Ghid. 

Conform Anexei nr. 1 la Ghidul solicitantului de finanţări nerambursabile: 

Cheltuielile pentru activitățile suport de organizare a proiectului  se decontează în limita sumei 

de 30% din valoarea finanțării. În categoria activităților suport intră și serviciile de foto-video, 

serviciile de PR și altele asemenea, dacă acestea nu reprezintă activitatea principală a 

proiectului; 

Cheltuielile aferente realizării de pagini web și platforme on-line se decontează numai in 

situația în care acestea reprezintă o componentă suport indispensabila proiectului. Solicitantul 

are obligația de a justifica necesitatea realizării de pagini web, în legătură cu proiectul propus. 

 

 

Ȋntrebare nr. 6:   Ȋn cazul ȋn care proiectul presupune o piesă de teatru, este necesară masca 

de protecţie? Ce măsuri trebuie luate? 

Răspuns nr. 6: Revenim la răspunsul nr. 4. Măsurile de protecţie aplicabile ȋn spaţii ȋnchise și 

ȋn spaţii deschise se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile publice centrale. 

Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legale ȋn vigoare la momentul desfășurării 

activităţilor propuse ȋn cadrul proiectului și are obligaţia de a se informa ȋn legătură cu orice 

modificare adusă cadrului legislativ, ȋn sensul relaxării sau ȋnăspririi măsurilor de prevenire 

și combaterea a pandemiei Covid-19. 

 

 

 

 


