
 

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 și de tineret 

 

Întrebarea nr. 31: Solicitantul poate fi persoană fizică sau trebuie să fie neapărat persoană 

fizică autorizată (P.F.A.)?  

Răspunsul nr. 31: Criteriile de eligibilitate privind solicitanții sunt prevăzute la Capitolul III, 

punctul 3.1., art. 19 din Ghidul solicitantului pentru activități nonprofit de interes general, 

aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 64/30.03.2020. 

 

Întrebarea nr. 32: Dacă solicitantul este persoană fizică acesta va avea dreptul să încheie 

contracte de drepturi de autor cu persoane fizice implicate în proiect. Cum va reține solicitantul 

impozitul de 10% conform legii drepturilor de autor? Va depune la trezorerie pentru fiecare 

contract? Va depune pentru intreaga sumă rezultată din capitolul Onorarii drepturi de autor? 

Răspunsul nr. 32: Contractul de drepturi de autor se încheie și se supune regulilor stabilite prin 

Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Potrivit art. 40 alin. 1 din legea 

amintită “Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai 

drepturile sale patrimoniale.”, fără a se face distincție între persoanele fizice și cele juridice.  

În ceea ce privește forma de impozitare a veniturilor obținute din drepturile de autor precum și 

modul de virare a acestuia către bugetul de stat, părțile contractante au obligația de a respecta 

dispozițiile Codului fiscal în vigoare. 

 

Întrebarea nr. 33: Dacă solicitantul este persoană fizică poate să încheie un contract de prestări 

servicii cu o firmă, neplătitoare de TVA? Va mai trebui solicitantul să plătească alte impozite 

pentru acest gen de contract? 

Răspunsul nr. 33: În cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

Sectorului 3 al Municipiului București, solicitantul poate încheia contracte de prestări servicii 

cu orice entitate recunoscută de legislația în vigoare ca fiind prestator de servicii. De asemenea, 
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clauzele contractului de prestări servicii se stabilesc de comun acord de părțile contractante, cu 

respectarea legislației în vigoare.  

Întrebarea nr. 34: Dacă solicitantul este persoană fizică, coordonator de proiect, dar este 

implicat în proiect și pe plan artistic, cum se poate cuantifica munca depusă, referitor printr-un 

un contract de exemplu de drepturi de autor? Solicitantul nu își poate face singur un contract. 

Dacă nu-și poate încheia un contract se poate cuantifica aceasta munca în lei la vreun capitol 

de cheltuieli? 

Răspunsul nr. 34: Contractul de drepturi de autor se încheie și se supune regulilor stabilite prin 

Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Potrivit art. 40 alin. 1 din legea amintită 

“Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai 

drepturile sale patrimoniale.” În acest context, solicitantul este singurul ȋn măsură să stabilească 

modul de elaborare a bugetului proiectului, raportat la activităţile și obiectivele pe care și le 

asumă ȋn propunerea de proiect, cu respectarea dispozițiilor Ghidului solicitantului. 

 

 


