
 

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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Solicitări de clarificări și răspunsuri 

- selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3 – 

 

Ref. la programul de finanțări nerambursabile pentru proiecte educative, de tineret, sportive 

aferente programului de utilitate publică "Sportul pentru toţi". 

 

Întrebarea nr. 16: în ghid scrie că "nu sunt eligibile cheltuieli cu personalul (angajații cu 

caracter permanent)"; noi suntem un ONG, nu avem angajați permanenți. Cum putem încasa 

cheltuielile aferente resursei umane? Contract de servicii prestate, sau putem să angajăm pe 

perioada realizării activităților?  

Răspunsul nr. 16: În cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

Sectorului 3 al Municipiului București, în ceea ce privește personalul implicat, pot fi bugetate 

cheltuieli exclusiv pentru persoanele implicate direct în implementarea proiectului, strict pentru 

perioada de derulare a acestuia. Alegerea formei de contractare rămâne la latitudinea 

solicitantului, aceasta fiind condiționată de natura aportului adus în cadrul proiectului ( prestare 

de servicii, creație etc). 

 

Întrebarea nr. 17: am văzut ca se menționează faptul că trebuie incluse, în momentul depunerii 

proiectului, toate sursele de finanțare, inclusiv sponsorizarea din alte surse. Daca noi în 

momentul înscrierii avem doar co-finantarea de 10% dar ulterior, dupa ce câștigăm proiectul, 

obținem o finanțare de la un client pentru proiect, nu putem folosi această sponsorizare? 

Răspunsul nr. 17: Potrivt art. 23. din Ghidul solicitantului “Bugetul proiectului va fi prezentat 

exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare 

nerambursabilă; structura bugetului se poate modifica numai prin act adițional între părți, 

cu condiția justificării modificărilor solicitate de beneficiar.” 

 


