
Anexa  nr. 4

CATEGORII  DE  CHELTUIELI  ELIGIBILE  

 Onorarii/fond  premiere.  Onorarii  pentru  colaboratorii  beneficiarului  în  scopul  realizării

proiectului, alţii decât cei permanenţi (ex. artişti, regizori, instrumentişti, specialişti).

 Transport:  bilete  CFR, bilet  avion,  autocar,  transport  persoane,  echipamente  şi  materiale  cu

firma  transportatoare, bonuri  de combustibili aferente  transportului

participanților/invitaților; 

 Cazare: cazarea aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului. (Cazarea se va realiza

la  categoria  de maximum trei  stele,  în  cazul  cazării  la  mai  mult  de 3 stele  se vor respecta

prevederile legale în vigoare);

 Administrative: apă, gaz, telefon, internet, chirie sediu (corespunzătoare perioadei de derulare și

implementare a proiectului, cu prezentarea documentelor justificative); 

 Cheltuieli de personal:  cheltuielile de personal pot fi acoperite pentru remunerarea salariaților

solicitantului,  care  desfășoară  activități  în  cadrul  proiectului  (echipa  de  implementare  a

proiectului), numai aferent perioadei de realizare a acestuia.

 Masă - aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului

Observație: Cheltuielile  administrative  (apă,  gaz,  telefon,  internet,  chirie  sediu),  cheltuielile  de

personal  şi  de  masă  cumulate,  pot  fi  acoperite  în  cuantum de  maxim 20% din  valoarea  finanţării

acordate de autoritatea finanțatoare;

 Servicii:  orice activitate  prestată  de o persoană juridică sau fizică,  care nu se încadrează la

categoria  onorarii.   Exemple:  traduceri,  tehnoredactare,  foto-video,  închirieri  echipamente,

spații pentru desfășurarea activităților, servicii design etc;

 Tipărituri: cărţi, reviste, broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe etc.; 

 Publicitate/ acţiuni promoţionale ale  proiectului/programului ( mesh, banner, roll-up, difuzări

radio/tv/online, materiale personalizate); 

 Consumabile:  materiale  necesare implementării  proiectului  (hârtie,  toner,  cartuş  imprimantă,

markere,  alte  furnituri  de  birou,  articole  de  catering  de  unică  folosință,  decoruri,  alte

consumabile oportune proiectului și justificate)



CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 Cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor

 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; 

 Achiziţii de terenuri, clădiri; 

 Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar; 

 Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate.

Cheltuielile eligibile se vor deconta conform Ghidului privind decontarea cheltuielilor (Anexa

11).


